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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 احتمالیبع اصلی و برای دستیابی به خبردر من

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و  و آب  کشاورزی طالعات راهبردیمرکز ملی ماخبار 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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 آفات
 ایرنا  – 3/5/89تاریخ : 

 اقدامات ایران، در کاهش جمعیت ملخ صحرایی موثر است
های صحرایی در یمن و شاخ آفریقا هشدار داد له دوباره ملخسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( درباره حم -ایرنا - تهران

های صحرایی شده استو اعالم کرد: اقدامات ایران و دیگر کشورها موجب کاهش جمعیت ملخ .  
های صحرایی آورده است: ترین اطالعیه خود درباره ملخسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در تازه به گزارش پنجشنبه 

شک های صحرایی صورت گرفته است که بیعلیه ملخ ایران، عربستان سعودی و سودان اقدامات کنترلی زمینی و هوایی جدی در
 .موجب کاهش جمعیت این آفت شده است

ی تواند در سه ماه آینده خطرهای شدید فصلی میریزی این آفت در فصل تابستان به همراه بارندگیاین سازمان هشدار داد که تخم
هایی از اتیوپی و شمال سومالی به وجود آورد. طبق جدی را برای مناطق تولید محصوالت کشاورزی در یمن، سودان، اریتره، بخش

تواند بر تولیدات فصلی زراعی و اقتصاد محلی همچنین بر امنیت غذایی و معیشت جمعیت کشورهای هشدار فائو، این وضعیت می
ای داشته باشدذکر شده، تأثیرات منفی بالقوه . 

کنترل زمینی  های کشورهای ایران، عربستان و سودان در مقابله با این آفت اعالم کرد: در سال جاری عملیاتفائو با اشاره به تالش
 105هزار هکتار( و سودان )در مقیاس  718هزار هکتار(، عربستان سعودی )در مقیاس  217در ایران )در مقایس  و هوایی جدی

گیریام شده که بدون شک موجب کاهش جمیعت ملخ صحرایی شده است، اما نتوانسته به صورت کامل مانع از )شکلهزار( انج ) 
ریزی این آفت در یمن، سودان، شاخ آفریقا و دو طرف ها به سوی مناطق اصلی تخمهای صحرایی و حرکت آندسته های ملخ

 .مرزهای پاکستان و هند شود
های صحرایی در مناطق ساحلی و داخلی یمن همچنین مناطق داخلی سودان خبر داده است، دید وضعیت ملخفائو همچنین از احتمال تش

تواند تولید محصوالت کشاورزی را تا پایان تابستان مورد تهدید قرار دهد. عالوه بر آن فائو از افزایش جمعیت وضعیتی که می
دوم سال خبر داده استهای صحرایی در دو سوی سواحل دریای ُسرخ در نیمه ملخ . 
های خطرناکآفت  
توانند روزانه با دهند که میها میلیونی را تشکیل میهایی دهآورند، دستههای صحرایی پس از اینکه قابلیت پرواز را به دست میملخ

ند و یک ملخ صحرایی ماده ای دارماهههای صحرایی دوره حیات سهکیلومتر را فاصله را بپیمایند. ملخ 150استفاده از وزش باد تا 

که حدود  –طور تقریبی معادل وزن خود غذا مصرف کند تواند روزانه بهتخم بگذارد. یک ملخ صحرایی بالغ می 300تواند حدود می

هزار انسان را  35تواند طی یک روز معادل غذای های صحرایی میشود. یک دسته خیلی کوچک ملخروز میدو گرم در هر شبانه

کندمصرف  . 
 ضرورت اقدام فوری برای جلوگیری از گسترش ملخ صحرایی و حفظ محصوالت کشاورزی

های ملخ صحرایی به کشورهای همسایه، باید طبق اعالم فائو، برای حفاظت از محصوالت کشاورزی و جلوگیری از حمله دسته
 .اقداماتی فوری در رابطه با کنترل این آفت انجام شود

های های صحرایی، تمامی کشورهای باید شرایط میدانی را از طریق بررسیخطر ناشی از وضعیت کنونی ملخبودن با توجه به جدی
 .زمینی مرتب کنترل کرده و اقدامات کنترلی ضروری را در صورت نیاز اتخاذ کنند

یافت و تحلیل کرده و زده درهای مرتبط را از کشورهای آفتداده« های صحراییخدمات اطالعات ملخ»فائو از طریق سامانه 
دهدها و هشدارهای مرتبط را ارائه میبینیکند و بر اساس آن پیشهای صحرایی را ارزیابی میوضعیت جاری ملخ . 

  لینک خبر
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 آفات 
 خبرگزاری فارس – 3/5/89تاریخ : 

داد های صحرایی به یمن هشدار فائو نسبت به حمله ملخ  
های صحرایی در یمن و شاخ افریقا هشدار داردفائو درباره حمله دوباره ملخ .  

الملل خبرگزاری فارس، سازمان خواروبار جهانی،به گزارش گروه اقتصاد بین ریزی آفت ملخ فائو، هشدار داده است که تخم 

هایی کشاورزی در یمن، سودان، اریتره، بخش های فصلی خطری جدی برای محصوالتصحرایی در فصل تابستان به همراه بارندگی
تواند باشداز اتیوپی و شمال سومالی می . 

تأثیر قرار داده و بر امنیت غذایی آنها تأثیر   تواند تولید محصوالت کشاورزی این مناطق را تحتها میفائو هشدار داده که حمله ملخ
 .منفی بگذارد

هزار هکتار با این  217در مقابله با این آفت اشاره کرده و نوشته است ایران در سطح  سازمان خواروبار جهانی به تالش های ایران

های ملخ گیری دستهآفت مقابله کرده است اگرچه باعث کاهش جمعیت این آفت شده اما هنوز نتوانسته به صورت کامل مانع از شکل
سودان، شاخ افریقا و دو طرف مرزهای پاکستان و هند  ریزی این آفت در یمن،صحرایی و حرکت آنها به سمت مناطق اصلی تخم

 .شود
های صحرایی در مناطق ساحلی و داخلی یمن همچنین مناطق داخلی سودان خبر داده است که فائو از احتمال تشدید وضعیت ملخ

 .احتماالً محصوالت کشاورزی را تا پایان تابستان تهدید خواهد کرد
های ملخ به کشورهای همسایه باید اقدام فوری دسته ز محصوالت کشاورزی و جلوگیری از حملهبراساس اعالم فائو برای حفاظت ا
  .برای کنترل این آفت اعمال شود

 لینک خبر
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 اقتصاد کالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اول مردادماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

 اقتصاد محصوالت
 فودپرس – 7/5/89 تاریخ:

هادرصدی نرخ خوراکی ۱۷وضعیت قیمت کاالها و خدمات در تیر ماه/ رشد   
درصد،  ۹.۱۷دهد که نرخ خوراکی ها بررسی روند تغییرات نرخ کاالها و خدمات در تیر ماه نسبت به ماه مشابه پارسال نشان می 

واجه بوده استدرصد با رشد م ۶۴۱۴و حمل و نقل  ۷۶۱۹درصد، مسکن  ۴.۱۶دخانیات  . 
 

درصد  ۱۱.ها، نسبت به خردادماه ها و آشامیدنیدهد، نرخ گروه خوراکینشان می .۷گزارش مرکز آمار از تورم منتهی به تیرماه  

۹.۱۷و نسبت به تیر ماه سال قبل رشد   .درصدی یافته است 
 

 .۱.های آنها ، گوشت قرمز و سفید و فرآوردهدرصد ۱۴.در این گروه، رشد نرخ کاالها نسبت به خرداد ماه برای نان و غالت 
۱۴.درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان  درصد،  ۱.درصدی، شیر، پنیر و تخم مرغ  ۱۱۶ها و صدف داران درصد، ماهی 

 ۷۱۶و محصوالت طبقه بندی نشده در جای دیگر  ۶۱۶درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه  ۷۱۷ها ها و چربیروغن
بوددرصد  . 

 
درصد با کاهش  ۷۱۶درصد و سبزیجات  ۶۱۶درصد، شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی  .۱.همچنین نرخ میوه و خشکبار 

 .مواجه شده است
 

ای که به البته نرخ کاالهای این گروه نسبت به تیر ماه سال گذشته )تورم نقطه به نقطه( با رشد چشم گیری مواجه بوده است؛ به گونه
درصد، گوشت قرمز  ۹۹های آنها درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده ۷.۱۷درصد، نان و غالت  ۶۷۱۹ها خوراکی ترتیب برای

ها ها و چربیدرصد، روغن ۶۶۱۷درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ  ۱۱..ها و صدف داران درصد، ماهی ۹۴۱۶و گوشت ماکیان 
۷۱۶.درصد، میوه و خشکبار  ۶۶۱۴ درصد، چای،  ۶.۱۷د، شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی درص ۹۶۱۹درصد، سبزیجات  

درصد رشد را شاهد بودیم ۷۹درصد و محصوالت طبقه بندی نشده در جای دیگر  .۶.۱قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه  . 
 

اشته است. درصد رشد د ۴.۱۶درصد و نسبت به تیر ماه سال گذشته،  ۱۱۷از سوی دیگر، نرخ دخانیات نیز نسبت به خرداد ماه 
۷۱۶همچنین بخش پوشاک و کفش نیز با رشد  درصدی نسبت به تیر ماه سال  ۴۱درصدی نسبت به خرداد ماه سال جاری و رشد  

 .گذشته مواجه بوده است
 

درصدی نسبت به تیر  ۷۶۱۹درصدی نسبت به ماه قبل و رشد  ۶۱۶ها به طور کلی رشد گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت
درصد نسبت به تیر ماه سال گذشته با  ۷۱۱۴درصد نسبت به خرداد ماه و  .۶۱گذشته داشته است؛ در این گروه، بخش مسکن ماه سال 

۴۱۶رشد قیمت مواجه شده است. نرخ آب، برق و سوخت نیز نسبت به خردادماه  درصد  ۱۶۱۶درصد و نسبت به تیر ماه پارسال  
 .رشد داشته است

 
 ۱۱۷.درصدی و  ۷۱۹نیز نسبت به خرداد ماه سال جاری و تیر ماه سال گذشته به ترتیب با رشد  قیمت مبلمان و لوازم خانگی

درصد نسبت به  ۷و ۶۱۷درصدی رو به رو بوده است. در عین حال، بخش مربوط به بهداشت و درمان و حمل و نقل نیز به ترتیب 
شته استدرصد نسبت به تیر ماه سال گذشته رشد دا ۶۴۱۴و  ۷۷۱۹خرداد ماه و  . 

 
 ۱۷۱۹درصد و  .۹۱۱درصد نسبت به خرداد ماه و  ۱۱۴درصد و  ۶همچنین گروه تفریح و فرهنگ و ارتباطات به ترتیب با رشد 

 .درصد نسبت به تیر ماه سال گذشته مواجه بوده است
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس – 6/5/89تاریخ : 

ها در تنظیم بازار با تصمیم غیر کارشناسی تشدید ناهماهنگی  
ای غیرکارشناسی شرکت بازرگانی ایران را به وزارت صمت منتقل کردندشورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه این  .

ها در بازار و از دست رفتن دستاوردهای قانون تمرکز نخواهد داشتافزایش ناهماهنگی ای جزتصمیم اشتباه عمال نتیجه .  
خبرگزاری فارس؛ اخیراً دولت اعالم کرد شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران ذیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوبه شورای عالی 

ل شود. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت اقتصادی سران قوا را بدست آورده که به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتق
گفتدر این باره  : « رئیس جمهور هم در جلسه هیات دولت گفت که مقام معظم  این انتقال در جلسه سران قوا به تصویب رسیده و

با اتخاذ این «. شود.دوباره امورات بازرگانی مثل سابق در کشور متمرکز می اقدامرهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند؛ با این 
های جدی در رود که نه تنها امورات بازرگانی کشور متمرکز نشود بلکه نابسامانیتصمیم خالف قانون و غیر کارشناسی بیم آن می

ر ادامه این یادداشت، به دالیل نادرست بودن این تصمیم های تولید و تنظیم بازار محصوالت دوباره رخ نشان دهد. دگیریتصمیم
 .اشاره خواهد شد

یکی از شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار بود که پس از  (GTC) شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران

زارت صمت جدا شده و به وزارت از و 81تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سال 

جهاد کشاورزی واگذار شد. ایجاد تأسیسات مربوط به کاالهای اساسی، حساس و ضروری و بهسازی امکانات و خدمات موجود و 
گسترش آن درسطح کشور، به منظور بهبود امور مربوط به تامین و خرید، نگهداری، بسته بندی، پخش و توزیع و سایر موارد 

الهای اساسی برخی از شرح وظایف مهم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران استمرتبط با کا . 
 تجارت مثبت کشور در قانون تمرکز و رونق تولید*

به تصویب مجلس شورای « تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»قانونی تحت عنوان  1381در سال 

مدیریت واحد در زنجیره تولید و بازرگانی محصوالت غذایی و اساسی بود. تا قبل از این قانون اسالمی رسید که هدف آن ایجاد یک 
و  های تنظیم بازار بود که نابسامانیوزارتخانه غیر تخصصی صنعت، معدن و تجارت در حوزه کشاورزی عهده دار مسئولیت

ویه محصوالت کشاورزی به بهانه تنظیم بازار موجب در آن زمان وزارت صمت با واردات بی ر .تداخالت جدی ایجاد می نمود

ها و شد و از طرفی کشاورزان در این میان آسیب جدی می دیدند. بارها به دلیل ناهماهنگیکاهش شدید قیمت محصوالت داخلی می
. اما با تصویب قانون واردات پرحجم و بدون توجه به میزان تولید داخل، وزرای وقت به مجلس فراخوانده شده و بازخواست می شدند

تمرکز و اجرای آن توسط وزیر جهاد کشاورزی، مدیریتی واحد بر کل زنجیره تولید کشاورزی از تولید تا تامین محصوالت غذایی 
میلیارد دالر  5واردات محصوالت اساسی به میزان  83داشت. برای مثال در سال شکل گرفت که دستاوردهای مهمی نیز در پی

شور به خودکفایی در تولید گندم رسید. تراز تجاری و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز در کل به واسطه کاهش کاهش یافت و ک
درصد افزایش  300ای با اتخاذ سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار صادرات سیب تا واردات و رونق تولید مثبت شد. در برهه

داخل، دانه روغنی تهیه کنند. به عالوه اینکه واردات روغن خام محدودتر شد. یافت. صنایع روغن کشی موظف شدند از محل تولید 
ها بخشی از موفقیت هایی بود که بعد از واگذاری ابزارهای تجارت کشاورزی به متولی تولید کسب شداین . 

 دولت ناکام از تشکیل وزارت بازرگانی، مصمم برای بازگشت به عقب*
راری عجیب تالش کرده است تا قانون تمرکز را لغو و وزارت بازرگانی را بعد از یک دهه مجدداً اما دولت در یکسال گذشته با اص

بار تفکیک و ادغام شده است که در زمان حضورش نیز به دلیل حاکم بودن  11برپا کند. وزارت بازرگانی طی نیم قرن اخیر تاکنون 

ولید ملی، بیشتر به واردات بی رویه مشغول بودروحیه نفت خام فروشی، بجای تنظیم گری بازرگانی به نفع ت . 
تا کنون دولت طی یکسال اخیر برای تشکیل وزارت بازرگانی سه بار تالش کرده که هر بار با مخالفت نمایندگان ناکام مانده است و 

های مراکز جریانی از مخالفت به نظر می رسد این بار نیز همین اتفاق بیفتد. حال که دولت در راه تشکیل وزارت بازرگانی خود را با
بیند، تصمیم گرفته تا با دور زدن قانون به خواسته خود یعنی انتزاع مسئولیت های های تولیدی مواجه میپژوهشی، نمایندگان و تشکل

رکز، بازرگانی از بخش تولید برسد. در حال حاضر نیز با بی توجهی به انبوه نظرات کارشناسی و همینطور نّص صریح قانون تم
کند مصوبه سران قوا برای الحاق مجدد شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت را اخذ نموده استاذعان می . 

کند رهبر معظم انقالب با این الحاق مجدد موافقت نمودند و آن را تنفیذ کردند در حالی که اما نکته عجیب اینکه آقای روحانی ادعا می
طی دیداری با اعضای هیئت دولت به بزرگ بودن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اشاره کردند و  89ایشان در سال 

های روی دوش وزیر وقت را سنگین و دلیل ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن را مبهم دانستند. لذا چطور ممکن مسئولیت
البته رهبر معظم انقالب در پاسخ معاون اول رئیس جمهور در  است با این الحاق و سنگین تر شدن وزارت صمت موافق بوده باشند؟
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در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشتند 89اسفند ماه سال  نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین متبع است و » :

اسی محکم برای همراه ساختن به نظر میرسد دولت به دلیل در دست نداشتن ادله کارشن«. اینجانب اصراری بر نظر ابراز شده ندارم
کند قانون را دور زده و یک نهاد مجزا ازتولید ذیل وزارت صمت ایجاد نمایدنمایندگان برای تاسیس وزارت بازرگانی، تالش می . 

 مدیریت واحد تولید و بازرگانی کشاورزی، تجربه مهم جهانی*
ری ابزارهای مدیریت تجارت به متولی تولید پیش روی مسئولیت کشور جهان در واگذا 190در آخر باید یادآوری کرد تجربه بیش از 

گری بازار را به طور کامل در دولتی قرار دارد. به عالوه اینکه بیش از ده کشور پیشرو در صنعت کشاورزی، ابزارهای تنظیم
انداختیار یعنی وزارت کشاورزی خود قرار داده تولیدکننده فقط با اجرای کامل دغدغه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده و  .

های قانون تمرکز و شانه خالی نکردن وزیر جهاد کشاورزی از مسئولیت توزیع و عرضه قابل قابل رفع است و نیازی به عملیات
ای مانند وزارت بازرگانی نیستای دولت برای دور زدن قانون یا ایجاد نهادهای پر هزینهعجیب سیاسی رسانه . 

 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – 7/5/89تاریخ : 

می کندمجلس گرانی کاالهای اساسی را با حضور وزیرجهاد کشاورزی بررسی   
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی از جلسه غیرعلنی پارلمان با محمود حجتی حضور وزیر جهاد کشاورزی  -ایرنا  - تهران

  .برای بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی در روز یکشنبه هفته آینده خبرداد
ه مجلس، مقرر شده تا هفته آینده موضوع نحوه توزیع رئیسبه خبرگزاری خانه ملت گفت: براساس تصمیم هیات « اکبر رنجبرزاده  »

 .کاالهای اساسی و نیز قیمت این کاالها در بازار با حضور آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد
علنی وی با بیان اینکه جلسه هفته آینده مجلس برای بررسی وضعیت کاالهای اساسی با حضور وزیرجهاد کشاورزی به صورت غیر

مرداد( و پیش از جلسه علنی مجلس برگزار می شود 6برگزار خواهد شد، اظهارداشت: این جلسه روز یکشنبه هفته آینده ) . 
نماینده مردم اسداباد در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: رسیدگی به وضع معیشتی و اقتصادی مردم امری ضروری است که باید 

درآمد جامعه برای تأمین حداقل مایحتاج زندگی خود در تنگنا قراردارندقشار ضعیف و کمتمهیداتی برای آن اندیشیده شود، ا . 
رئیسه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مجلس تاکنون جلسات غیرعلنی و علنی متعددی پیرامون وضعیت قیمت کاالهای عضو هیات 

ز جلسات غیرعلنی قرائت شوداساسی داشته که قرار است گزارش نهایی این جلسات، تهیه و در یکی ا . 
رنجبرزاده تصریح کرد: گرانی کاالهای اساسی موجب شده تا سطح درآمد خانوار با مخارج آن همخوانی نداشته باشد، بنابراین وظیفه 

های مسئول در این حوزه است تا به این وضعیت رسیدگی کنند، جلسه غیرعلنی مجلس درباره وضعیت دولت، مجلس و همه دستگاه
شودرانی کاالهای اساسی نیز در همین راستا تشکیل میگ . 

 
 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس – 6/5/89تاریخ : 

تنظیم بازار با تصمیم غیر کارشناسی ها در تشدید ناهماهنگی  
ای غیرکارشناسی شرکت بازرگانی ایران را به وزارت صمت منتقل کردندشورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در مصوبه این  .

ها در بازار و از دست رفتن دستاوردهای قانون تمرکز نخواهد داشتای جز افزایش ناهماهنگیتصمیم اشتباه عمال نتیجه .  
گزاری فارس؛ اخیراً دولت اعالم کرد شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران ذیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوبه شورای عالی خبر

اقتصادی سران قوا را بدست آورده که به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفتدر این باره  : « رئیس جمهور هم در جلسه هیات دولت گفت که مقام معظم  این انتقال در جلسه سران قوا به تصویب رسیده و

با اتخاذ این «. شود.دوباره امورات بازرگانی مثل سابق در کشور متمرکز می رهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند؛ با این اقدام
های جدی در رود که نه تنها امورات بازرگانی کشور متمرکز نشود بلکه نابسامانیف قانون و غیر کارشناسی بیم آن میتصمیم خال

های تولید و تنظیم بازار محصوالت دوباره رخ نشان دهد. در ادامه این یادداشت، به دالیل نادرست بودن این تصمیم گیریتصمیم
 .اشاره خواهد شد

بازرگانی ایرانشرکت مادر تخصصی   (GTC)  یکی از شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار بود که پس از

از وزارت صمت جدا شده و به وزارت  81تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در سال 

ساسی، حساس و ضروری و بهسازی امکانات و خدمات موجود و جهاد کشاورزی واگذار شد. ایجاد تأسیسات مربوط به کاالهای ا
گسترش آن درسطح کشور، به منظور بهبود امور مربوط به تامین و خرید، نگهداری، بسته بندی، پخش و توزیع و سایر موارد 

 .مرتبط با کاالهای اساسی برخی از شرح وظایف مهم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است
* ثبت کشور در قانون تمرکز و رونق تولیدتجارت م  

به تصویب مجلس شورای « تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی»قانونی تحت عنوان  1381در سال 

ن اسالمی رسید که هدف آن ایجاد یک مدیریت واحد در زنجیره تولید و بازرگانی محصوالت غذایی و اساسی بود. تا قبل از این قانو
و  های تنظیم بازار بود که نابسامانیوزارتخانه غیر تخصصی صنعت، معدن و تجارت در حوزه کشاورزی عهده دار مسئولیت

در آن زمان وزارت صمت با واردات بی رویه محصوالت کشاورزی به بهانه تنظیم بازار موجب  .تداخالت جدی ایجاد می نمود

ها و ز طرفی کشاورزان در این میان آسیب جدی می دیدند. بارها به دلیل ناهماهنگیشد و اکاهش شدید قیمت محصوالت داخلی می
واردات پرحجم و بدون توجه به میزان تولید داخل، وزرای وقت به مجلس فراخوانده شده و بازخواست می شدند. اما با تصویب قانون 

یره تولید کشاورزی از تولید تا تامین محصوالت غذایی تمرکز و اجرای آن توسط وزیر جهاد کشاورزی، مدیریتی واحد بر کل زنج
میلیارد دالر  5واردات محصوالت اساسی به میزان  83داشت. برای مثال در سال شکل گرفت که دستاوردهای مهمی نیز در پی

ه واسطه کاهش کاهش یافت و کشور به خودکفایی در تولید گندم رسید. تراز تجاری و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز در کل ب
درصد افزایش  300ای با اتخاذ سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار صادرات سیب تا واردات و رونق تولید مثبت شد. در برهه

یافت. صنایع روغن کشی موظف شدند از محل تولید داخل، دانه روغنی تهیه کنند. به عالوه اینکه واردات روغن خام محدودتر شد. 
ز موفقیت هایی بود که بعد از واگذاری ابزارهای تجارت کشاورزی به متولی تولید کسب شدها بخشی ااین . 

 دولت ناکام از تشکیل وزارت بازرگانی، مصمم برای بازگشت به عقب*
اً اما دولت در یکسال گذشته با اصراری عجیب تالش کرده است تا قانون تمرکز را لغو و وزارت بازرگانی را بعد از یک دهه مجدد

بار تفکیک و ادغام شده است که در زمان حضورش نیز به دلیل حاکم بودن  11برپا کند. وزارت بازرگانی طی نیم قرن اخیر تاکنون 

 .روحیه نفت خام فروشی، بجای تنظیم گری بازرگانی به نفع تولید ملی، بیشتر به واردات بی رویه مشغول بود
زارت بازرگانی سه بار تالش کرده که هر بار با مخالفت نمایندگان ناکام مانده است و تا کنون دولت طی یکسال اخیر برای تشکیل و

های مراکز به نظر می رسد این بار نیز همین اتفاق بیفتد. حال که دولت در راه تشکیل وزارت بازرگانی خود را با جریانی از مخالفت
گرفته تا با دور زدن قانون به خواسته خود یعنی انتزاع مسئولیت های  بیند، تصمیمهای تولیدی مواجه میپژوهشی، نمایندگان و تشکل

بازرگانی از بخش تولید برسد. در حال حاضر نیز با بی توجهی به انبوه نظرات کارشناسی و همینطور نّص صریح قانون تمرکز، 
به وزارت صمت را اخذ نموده است کند مصوبه سران قوا برای الحاق مجدد شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایراناذعان می . 

کند رهبر معظم انقالب با این الحاق مجدد موافقت نمودند و آن را تنفیذ کردند در حالی که اما نکته عجیب اینکه آقای روحانی ادعا می
 طی دیداری با اعضای هیئت دولت به بزرگ بودن وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اشاره کردند و 89ایشان در سال 
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های روی دوش وزیر وقت را سنگین و دلیل ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن را مبهم دانستند. لذا چطور ممکن مسئولیت
است با این الحاق و سنگین تر شدن وزارت صمت موافق بوده باشند؟ البته رهبر معظم انقالب در پاسخ معاون اول رئیس جمهور در 

یل وزارت بازرگانی، اظهار داشتنددر خصوص تشک 89اسفند ماه سال  نظرهای کارشناسی از افراد خبیر و امین متبع است و » :

به نظر میرسد دولت به دلیل در دست نداشتن ادله کارشناسی محکم برای همراه ساختن «. اینجانب اصراری بر نظر ابراز شده ندارم
دور زده و یک نهاد مجزا ازتولید ذیل وزارت صمت ایجاد نمایدکند قانون را نمایندگان برای تاسیس وزارت بازرگانی، تالش می . 

 مدیریت واحد تولید و بازرگانی کشاورزی، تجربه مهم جهانی*
کشور جهان در واگذاری ابزارهای مدیریت تجارت به متولی تولید پیش روی مسئولیت  190در آخر باید یادآوری کرد تجربه بیش از 

گری بازار را به طور کامل در نکه بیش از ده کشور پیشرو در صنعت کشاورزی، ابزارهای تنظیمدولتی قرار دارد. به عالوه ای
انداختیار یعنی وزارت کشاورزی خود قرار داده دغدغه تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده فقط با اجرای کامل  .

های لیت توزیع و عرضه قابل قابل رفع است و نیازی به عملیاتقانون تمرکز و شانه خالی نکردن وزیر جهاد کشاورزی از مسئو
ای مانند وزارت بازرگانی نیستای دولت برای دور زدن قانون یا ایجاد نهادهای پر هزینهعجیب سیاسی رسانه . 

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس – 7/5/89تاریخ : 

آورد/ تکیه اشتباه بر پای چوبین واردات عاملی که قیمت گوشت را پایین می4  
دعامل باید جستجو کر 9در روزهای گذشته قیمت گوشت قرمز در بازار از اوج قیمت خود عقب نشینی کرده که دالیل آن را در  .  

 100به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت گوشت در چند ماه گذشته سیر افزایشی خود را تا رسیدن به کیلویی 

از اوج قیمت خود عقبگرد کرده و روند کاهشی به خود گرفته است   هزار تومان و حتی باالتر ادامه داده بود اما در روزهای گذشته

وجو کردش قیمت خوراک دام و افزایش تولید گوشت در کشور جستکه باید دلیل آن را در کاه .  
درصدی  20  هزار تن نیاز به واردات دارد، اما وابستگی 150تا  170کند و تنها حدود هزار تن گوشت تولید می 950ایران ساالنه 

شت طی یک سال گذشته افزایش قیمت گو  درصدی خوراک دام در قیمت تمام شده باعث شد 70به واردات خوراک دام و تاثیر 

درصد داشته باشد 90حدود  . 
هزار تومان و در  15گزارش میدانی خبرگزاری فارس حاکی است که قیمت هر کیلو گوشت در بازار تهران طی سه ماه گذشته حدود 

هزار تومان کاهش یافته است 9یک هفته گذشته  . 
هزار تومان و گوشت چرخ  25هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله  99بر اساس این گزارش ران و دست گوشت گوساله کیلویی 

هزار تومان و گوشت منجمد  29کرده گوساله  رودتومان به فروش می 500هزار و  55 . 
هزار تومان  95تا  90تر هستند از جمله اردبیل حدود هایی که مبداء تولید نزدیکهمچنین قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در استان

 .است
گرد قیمت گوشت در بازارلیل عقبد 4*  

درصد در قیمت تمام شده گوشت  20دلیل برای کاهش قیمت گوشت در بازار وجود دارد، نخست اینکه قیمت خوراک دامی که  4

ها روند کاهشی به خود گرفته استهای گذشته به رغم تحریممؤثر است، در ماه .  
* ها از بنادرفروکش التهاب قیمت و ترخیص نهاده  

های گذشته از وگو با خبرنگار فارس، گفت: کنجاله سویا که در ماهکیوان جعفرپور مدیر بازرگانی اتحادیه سراسری دامداران در گفت
ها در بازار شدبنادر آزاد نشده بود، به یکباره آزاد شد و باعث کاهش قیمت این نهاده و همچنین سایر نهاده .  

های هزار تومان هم رسیده بود اما با آزادسازی محموله 5هزار تا  9در بازار به کیلویی  به گفته جعفرپور، قیمت کنجاله سویا

تومان برگشت 950هزار و  7وارداتی از بنادر به همان قیمت مصوب کیلویی  . 
ومان ت 1350تومان رسیده بود دوباره به قیمت مصوب  1600وی اضافه کرد: همچنین قیمت جو هم که روزهای گذشته به کیلویی 

برگشت یافت. همچنین فراوانی عرضه کنجاله در بازار به کاهش قیمت پودر ماهی و کنجاله کلزا هم انجامید به طوری که قیمت پودر 
تومان در بازار با کاهش همراه شد 1100هزار تومان کاهش یافت و قیمت کنجاله کلزا هم حدود  3ماهی در بازار  . 

* درصدی تولید گوشت در داخل 5رشد   
دلیل دوم کاهش قیمت گوشت در بازار، افزایش تولید داخلی است. کارشناسان بارها اعالم کردند که بهترین ابزار برای کنترل قیمت، 

های مختلفی وجود دارد که تنظیم و کنترل آنها به آسانی تقویت تولید داخل است نه واردات، چرا که در فرایند واردات، پروسه
کنند. از سوی دیگر تفاوت نرخ های خاصی اقدام به واردات میر واردات اخیر گوشت اعالم شد که شرکتگیرد، مثالً دصورت نمی

برابر  3تا  7شود که نتوان ارزهای اختصاص یافته را کنترل کرد. تفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی و آزاد ارز در بازار هم باعث می

دهدنت افزایش میها را برای رااست که این تفاوت، اشتیاق خیلی .  
هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت ارز  ۶هزار تن نیاز به واردات گوشت دارد. امسال حدود  ۶۱.تا  ۷۱.کشور ساالنه بین 

ها و افزایش تولید، چسبندگی قیمت حفظ شده است و قصد ها باالست و به رغم همه تالشتومانی داده شده اما همچنان قیمت ۶۷۱۱
دن ندارد. در این شرایط طبعا راهکار اصلی تقویت تولید داخل و کم کردن هرچه بیشتر شکاف تولید و مصرف استپایین آم . 

درصد افزایش  5تولید گوشت قرمز در سال جاری »هفته گذشته معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی به خبرنگار فارس گفت:

ولید کشور اضافه خواهد کرد و ما را یک گام به خودکفایی در گوشت نزدیکتر هزار تن به ت 95این میزان افزایش حدود « یابد.می

کندمی .  
ها را کاهش خواهد داد، ضمن اینکه خود شود که هزینهاندازی میرضایی همچنین گفت: زنجیره تولید برای گوشت قرمز راه

فرایند به دست نااهالن نیفتد های مورد نیازشان بکنند تا اینتولیدکنندگان باید اقدام به واردات نهاده .  
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« م»های دام توسط فردی به نام درصد واردات نهاده 90در واردات خوراک دام افراد ویژه و انحصارگر وجود دارد. مثال حدود 

د. ظاهرا های قبل کسی نتوانسته این فرد را مهار کند و یا جایگزینی برایش پیدا کنچه در دولت  شود و چه در این دولت وانجام می
های آقای رضایی معطوف به این مسئله است که چرا باید تولیدکنندگان اجازه دهند که افراد رانت جو و انحصارگر واردات صحبت
های مورد نیاز کشاورزان و دامداران را به دست بگیرندنهاده .  

 جایگزینی ارز نیمایی به جای دولتی و کاهش رانت*
در بازار جایگزینی ارز نیمایی به جای ارز دولتی برای واردات گوشت است و شاید برای  دلیل سوم برای کاهش قیمت گوشت

میلیون دالر ارز دولتی نتوانست قیمت بازار را متعادل کند و واردات با ارز نیمایی چگونه کنترل  700ها سؤال باشد که چطور خیلی

قاد داشتند که اختصاص این ارز قیمت گوشت را دو برابر خواهد کرد خواهد کرد؟ در ابتدای طرح واردات با ارز نیمایی بسیاری انت
  .اما نتیجه برعکس شد و اتفاقا قیمت گوشت روند کاهشی به خود گرفت

کارشناسان معتقدند هر چقدر تفاوت نرخ ارز کمتر باشد حضور افراد رانتخوار کمتر خواهد شد، بنابراین تمام ارزها در مسیر 
خواران بیشتر یش خواهد رفت اما زمانی که تفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی دو برابر است، اشتیاق ویژهواردات محصول اصلی پ

شود. بنابراین اختصاص ارز نیمایی باعث افزایش واردات و جلوگیری از هرز رفت ارز خواهد شدمی . 
نیز متفاوت است عالوه بر این نوع و کیفیت و دسترسی ارز اختصاص یافته در بخش دولتی و نیمایی . 

هزار تن گوشت با ارز نیمایی وارد کشور شده است 95مرتضی رضایی معاون امور دام گفت: در طی سه ماه گذشته حدود  .  
شود، اما بسیاری از دلیل چهارم کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته است. اگرچه واردات خوراک دام هنوز با ارز دولتی انجام می

شود که کاهش اخیر نرخ ارز باعث پایین آمدن قیمت تمام شده آنها های دام و طیور با ارز آزاد و یا نیمایی تأمین میمایحتاج تولیدکننده
  .نیز شده است

 موانع سر راه تولید گوشت قرمز در کشور*
لید وجود دارد. نخست القولند که برای کاهش قیمت گوشت باید تولید داخل تقویت شود اما موانعی سر راه توهمه کارشناسان متفق

اینکه به دلیل فقیر بودن مراتع کشور و نبودن الگوی کشت مناسب، تولید علوفه و خوراک مورد نیاز دامداران در داخل تأمین 
درصد وابسته به واردات است. به همین دلیل باید تالش کرد که خوراک دام و طیور در داخل تولید شود 20شود و کشور حدود نمی . 

معتقدند با توجه به محدودیت آب و خاک در کشور امکان توسعه افقی و افزایش سطح زیر کشت وجود ندارد اما کارشناسان بسیاری 
است بهترین راهکار اجرای الگوی کشت راهکار مناسبی را پیشنهاد می کند . 

کند، در ی از جو مورد نیاز را وارد میدرصد ذرت و بخش زیاد 20کشور ما در تولید خربزه و هندوانه مقام دوم دنیا را دارد، اما 

 .حالی که همین دو محصول که از تیره گرامینه هستند در شرایط آب و هوایی مشابه گندم امکان رشد دارند
خورد به قانون تبدیل کند و وزارت جهاد کشاورزی آن را اجرایی دولت باید طرح اجرای الگوی کشت را که ده سال است خاک می

بری باالیی هم دارند و میزان فسادپذیری فرنگی و سبزی که آبتوان تولید محصوالت صیفی مانند گوجهین کار حتی میسازد که با ا
  .آنها هم باالتر است را کاهش دهند و به جای آن جو، ذرت و یا کنجاله بکارند

های فراوانی وجود دار که ایری کشور ظرفیتهای داخل به حداکثر میزان استفاده کرد. در بخش عشتوان از ظرفیتبعدی می در گام
تواند تولید گوشت کشور را افزایش دهددر صورت حمایت دولت می .  

زاده رئیس بسیج عشایر اخیراً با حضور در خبرگزاری فارس اعالم کرد ظرفیت رساندن کشور به خودکفایی در گوشت سردار سیف
توان با حمایت از بخش های الزم را انجام دهد، میتی که دولت حمایتوی اضافه کرد: در صور .در بخش عشایری وجود دارد

ای که برای هزار تن فاصله 170های پربازده، تولید گوشت را افزایش داد و عشایری و توانمندسازی آنها و همچنین استفاده از دام

است که استفاده از نژادهای اصیل و پربازده  علی کریمی کارشناس امور دام معتقد .رسیدن به خودکفایی الزم است را تأمین کرد

درصد افزایش دهد، البته در این میان دامداران باید تالش کنند تا با مدیریت تولید و  75ها را تا وری دامتواند عملکرد و بهرهمی

های تمام شده را نیز کاهش دهندکاهش پِرت انرژی هزینه . 
ژه در شرایط تحریم باید از حداکثر ظرفیت داخل استفاده کردبر اساس رهنمودهای اقتصاد مقاومتی به وی تجربه یک سال گذشته  .

هزار میلیاردتومانی به  9هزار تن است، بار مالی  ۷۱.نشان داد که به رغم فاصله بسیار اندک کشور با خودکفایی در گوشت که تنها 

جود که کارشناسان متعدد به آن اذعان دارند استفاده بهینه شود کشور برای تامین همین کمبود اندک تحمیل شد. اگر از ظرفیت های مو
 .تنها یک نفس با خودکفایی فاصله داریم

 

  رلینک خب
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس – 2/5/89تاریخ : 

های رانت خشکانده شود کند؟/ زمینهدادگاه متخلفان گوشت برزیلی مشکل بازار را حل می  
شود آیا دادگاهی متخلفان تومانی برگزار می 9700های برزیلی با ارز امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده فروش آزاد گوشت

کند؟ را حل میمشکل بازار   
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران دولتی به ریاست قاضی صلواتی در 

 9700های برزیلی با ارز گران و مفسدان اقتصادی آغاز شد که پرونده فروش آزاد گوشتشعبه چهارم دادگاه رسیدگی به جرایم اخالل

شودر قالب آن بررسی میتومانی هم د .  
های این اما جا این پرسش باقی است که آیا دادگاه متخلفان فروش آزاد گوشت برزیلی مشکل بازار را حل خواهد کرد یا باید ریشه

ای سلیم آب ز سر چشمه ببند که چه پر شد نتوان بستن جوی»تخلف و فساد را بررسی کرد و خشکاند.  .» 
هزار تن گوشت قرمز  120تومانی برای واردات گوشت قرمز اختصاص یافت و حدود  9700د تومان ارز هزار میلیار 9سال گذشته 

رفتها بیشتر باال میشد قیمتوارد کشور شد اما هر چه بیشتر وارد می .  
* تومانی قیمت گوشت را کنترل نکرد 9700ارز   

شت قرمز گفترییس سازمان دامپزشکی کشور در بهمن ماه گذشته درباره واردات گو : «  190میزان ثبت سفارش واردات گوشت از 

کشور از اروپا، استرالیا و آفریقا  12هزار تن در سال جاری رسیده است و واردات از یک کشور به  760سال گذشته به   هزار تن

 «.توسعه یافته است
هزار تومان هم رسیده بود و  18ارز به یافت نرخ آزاد تومانی برای واردات اختصاص می 9700در همان زمانی که قیمت ارز 

برابر قیمت وارداتی بود 3تا  7قیمت گوشت در بازار به  .  
 تفاوت نرخ ارز عامل رانت و فساد*

کردند و ارز سر از واردات اقالم گرفتند و به تعهداتشان عمل نمیتومانی را می 9700تخلفات به دو صورت بود. برخی ارزهای 

های وارداتی با ارز دولتی در بازار آزاد به نرخ دو سه برابر بیشتر بودآورد. شیوه دوم تخلف هم فروش گوشتدیگر یا بازار در می . 
 شرکت که به تعهدات ارزی عمل نکردند 11 *

میلیون دالری  229سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مرداد سال گذشته با بیان اینکه پرونده تخلف  سید یاسر رایگانی

ای که از طرف بانک مرکزی با سازمان اظهار کرد: طی مکاتبه است، دگان گوشت دولتی روی میز تعزیرات حکومتیواردکنن
شرکت واردکننده گوشت قرمز گوسفندی که از یک دیماه  11حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده صورت گرفت، این سازمان لیست 

بانک مرکزی دریافت کرده را اعالم کردالی پنجم فروردین ماه سال جاری از طریق  85سال  . 
وی افزود: بنا به اظهارات مدیرکل نظارت بر محصوالت کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده 

برای  علیرغم مکاتبات متعدد و پیگیری های صورت گرفته با این شرکت ها که ارز دولتی دریافت کرده اند، هیچ مدرک و مستنداتی
قانون تعزیرات حکومتی در خصوص عدم اجرای تعهدات  10بررسی ارائه نشده و بر همین اساس گزارش تخلف به استناد ماده 

 .واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به سازمان تعزیرات ارجاع شده است
شرکت به تعزیرات  2رونده تخلف تشکیل و پرونده سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با دریافت این گزارش ها، پ

هزار  73میلیون و  229پرونده به استان های قم، اصفهان، گلستان و سمنان با مجموع ارزش تخلف انجام شده  9حکومتی تهران و 

 .دالر برای رسیدگی و تعیین شعبه ارسال شده است
 تشکیل پرونده هم کارساز نشد*

یابد. چنانکه سال گذشته تخلفات زیادی در القولند که هر چه تفاوت نرخ ارز بیشتر باشد رانت افزایش میکارشناسان در این امر متفق
تعزیراتی و دیگر  کردند و برای آنها از سوی سازمانبازار گوشت شاهد بودیم که گوشت وارداتی را با نرخ آزاد در بازار عرضه می

 .نهادهای ناظر پرونده تشکیل شد
پرونده تخلف بازار گوشت به تعزیرات حکومتی ارسال شد 1700تنها طی سه ماه بیش از »زمان حمایت اعالم کرد: بازرسی سا .» 

ها سر از مشکل دیگر بازار گوشت در سال گذشته نوع توزیع آن بود. عدم نظارت بر توزیع گوشت وارداتی باعث شد که این گوشت
ها باعث شد تا گوشت نیازمندان واقعی دالالن در صف تحویل گوشت بایستند و همینها در بیاورد و به جای ها و کبابیرستوران

برابری به دست مردم  3تا  7شود با قیمت آزاد برزیلی که معموالً به کشور ما با قیمت باالتری نسبت به کشورهای دیگر وارد می

هزار تومان به فروش  100ن قیمت گوشت در بازار حدود هزار تومان بود اما در همان زما 90برسد. هر کیلو گوشت وارداتی حدود 

کردندهای وارداتی را در بازار آزاد عرضه میرسید و بسیاری از متخلفان این گوشتمی . 
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* شود؟چرا وضعیت بازار گوشت بهتر می  
که توانسته تا حدودی  امسال وضعیت بازار گوشت نسبت به سال گذشته بهتر شده که یکی از دالیل آن اختصاص ارز نیمایی بوده

 .رانت و فساد در بازار گوشت را کاهش دهد
هزار تن گوشت با ارز نیمایی وارد کشور شده  96به گفته مرتضی رضایی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری 

هش تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ است. این ارز تا حدود زیادی توانست قیمت گوشت را در بازار کاهش دهد که شاید دلیل آن را کا
وجو کردتوان جستآزاد در بازار و جلوگیری از هدررفت ارز دولتی می . 

شود؟مشکالت بازار چگونه حل می *  
هزار  170برای بهبود وضعیت بازار دولت باید تالش کند تا تولید داخل را تقویت کند. نیاز کشور برای خودکفایی در گوشت حدود 

صورت رسیدن به خودکفایی بخش زیادی از مشکالت تنظیم بازار رفع خواهد شدتن است که در  . 
سازی در کشور انجام شود و همه صاحبان مشاغل خود را همانند ساکنان یک کشتی بدانند که هر اتفاقی برای آن همچنین باید فرهنگ

سوء استفاده از فرصتها همه بازار را به هم خواهد  کشتی بیفتد همه آنها به قعر دریا خواهند رفت.هر گونه رانت، فساد و تخلف و
 .ریخت که خود آنها هم از متضرران اصلی خواهند بود

  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
 خبرگزاری فارس – 2/5/89تاریخ : 

ها های سازمان جنگلگران بسیج سازندگی در اجرای طرحاستفاده از تسهیل  
های سازگان جنگلها و اجرای طرح بومها، مراتع وآبخیزداری کشور ضمن تاکید بر حفظ جنگلمعاون امور جنگل سازمان جنگل

گران تاکید کردگیری از ظرفیت تسهیلضرورت بهره زاگرس، بر .  
؛ حمید رضا هللا بداشتی جانشین سازمان بسیج سازندگی در بسیج سازندگیبه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

سازمان بسیج سازندگی کشور اظهار امیدواری کرد: سازمان بسیج سازندگی  ها ومراسم امضای سند همکاری مشترک سازمان جنگل
بیابان زدایی ، حل مشکل ریزگردها در  با در اختیار قرار دادن کلیه ظرفیت های خود در حوزه تسهیلگری؛ جهت اجرای پروژه های

است و طرح کاداستر اماده کمک به سازما ن جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور کشور  . 
های بسیج سازندگی را مردمی یکی از مهمترین شاخصه عباسعلی نوبخت معاون سازمان جنگل ها و مراتع کشور در ادامه افزود؛

های برداری موثر از این ظرفیت در انجام فعالیتبر بهره ر مختلف از جمله جوامع محلی دانست وداشتن ارتباط موثر با اقشا بودن و
سازگان زاگرس تاکید کردمشارکتی طرح بوم . 

در نهایت امنیت ملی کشور  نوبخت افزود: بسیج سازندگی نقش مهمی در دستیابی به توسعه پایدار جوامع روستایی، امنیت زیستی و
  .ایفا می کند

ای بومیگر حرفهتسهیل ۶۱۱.آمادگی    
تجربیات  های مشترک ومحیط زیست سازمان بسیج سازندگی با اشاره به همکاری در ادامه فرهی مدیر کشاورزی، منابع طبیعی و

وریت ها در بیش از یک دهه گذشته، اظهار امیدواری کرد که با انعقاد سند همکاری مشترک فیمابین با محموفق با سازمان جنگل
همکاری ادامه یابد سازگان زاگرس، این تعامل وگران سازمان بسیج سازندگی در طرح بومگیری از ظرفیت تسهیلبهره . 

 
بومی در  ای وگر حرفهتسهیل ۶۱۱.به وجود بیش از  محیط زیست سازمان بسیج سازندگی با اشاره مدیر کشاورزی، منابع طبیعی و
های اجرایی به تسهیل فرایند واگذاری فعالیت ها وتعاونی ها وتقویت تشکل ی ورود در فرآیند ایجاد وبسیج، آمادگی این سازمان را برا

 .جوامع محلی اعالم کرد
کندپذیری را تقویت میسند همکاری با بسیج روحیه مشارکت  

فتر آموزش، ترویج سازمان بسیج سازندگی، مدیرکل د ها وهمچنین در مراسم امضای سند همکاری مشترک سازمان جنگل
گیری از ظرفیت باالی جوانان متخصص ها به تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر بهرههای مردمی سازمان جنگلمشارکت و

های زاگرس نقش مهمی گران سازمان بسیج سازندگی در جوامع محلی جنگلدر کشور اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت تسهیل
های زاگرس خواهد داشتهای مشارکتی در مدیریت جنگلدر انجام فعالیت . 

های راهبردی دفتر آموزش، ترویج وحید جعفریان همچنین به اهداف این سند همکاری مشترک اشاره کرد که در راستای سیاست
کت آنها در حفظ جلب مشار برداران وتواند در توانمندسازی بهرهها تنظیم شده است و میهای مردمی سازمان جنگلمشارکت و
جوامع محلی در قالب واگذاری اداره امور به مردم در تمامی  برداران وپذیری بهرهتقویت روحیه مشارکت احیای منابع طبیعی و و

اجرا اثربخش باشد گیری، نظارت ومراحل تصمیم . 
تسریع  در جهت تسهیل و ها ارسال وندر پایان مراسم امضای سند همکاری مشترک، مقرر شد دستورالعمل اجرایی این سند به استا

های منطقه زاگرس برگزار استان در روند اجرای مفاد سند همکاری جلسه مشترکی با حضور مسووالن عالی رتبه دو سازمان و
 .شود

  لینک خبر
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 اقلیم و منابع طبیعی 
 خبرگزاری مهر – 7/5/89تاریخ : 

تر کردها را سنگینثبت جنگل هیرکانی مسئولیت سازمان جنگل  
طرح تنفس و طرح جایگزین جنگل، ما را در رسیدن به هدف نزدیکتر می  ها، با بیان اینکه انتقادات مخالفانرئیس سازمان جنگل

کنیمهای شمال، از همه نظرات استقبال میکند، گفت: برای حفظ و توسعه جنگل . 
خبرگزاری مهر به گزارش های شمال پرداخت ای وارده بر جنگلهوزارت جهاد کشاورزی، خلیل آقایی به بررسی آسیب  به نقل از 

های شمال، از نظرات مجامع علمی و صاحب نظران بهره خواهیم بردو افزود: برای اجرای طرح جایگزین در جنگل . 
ها، مراتع و آبخیزداری کشور در نشست با اعضای ستاد جنگل هیرکانی، خواستار باال بردن آستانه تحمل و رئیس سازمان جنگل

آموختگان حوزه جنگل که در زمینه اجرای ت نقدپذیری در حوزه جنگل شد و از دبیر ستاد خواست تا از اساتید و دانشارتقای ظرفی
 .طرح تنفس نظرات مخالف دارند، برای هم اندیشی دعوت نمایند

گل بسیار اثرگذار ای وجود دارد که در رسیدن به هدف و رشد و تعالی جنوی گفت: در نظرات اساتید و منتقدان، نکات برجسته
 .خواهد بود

آقایی همچنین خواستار تهیه قوانین مورد نیاز برای طرح جایگزین از سوی دفتر حقوقی سازمان شد و از این دفتر خواست  

 .پیشنهادات مورد نظر را در شورای حقوقی سازمان مطرح نماید
تر کردثبت جنگل هیرکانی مسئولیت سازمان جنگل را سنگین  

های هیرکانی در سازمان ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه این نشست، به موضوع ثبت جهانی جنگلن جنگلرئیس سازما
تر کرده استها را در ادامه مسیر سنگینالمللی یونسکو اشاره کرد و گفت: ثبت جنگل هیرکانی مسئولیت سازمان جنگلبین . 

های خالق فراهم طبیعی خواست میدان عمل را برای انسان لی، از مدیران منابعگاههای جنگآقایی با تاکید بر حفظ و توسعه ذخیره
ها و حاشیه جنگل را که به صورت پراکنده وجود دارد، جهت اقدامات تفرجگاهی در اختیار مردم قرار کرده و اراضی حاشیه جاده

 .دهند
ها برشمرد و افزود: در کنار حفظ این ازمان جنگلهای مهم سوی حفظ پوشش گیاهی موجود و توسعه آن در کشور را از سیاست

گذاری مردم فراهم کنیمها، باید زمینه را برای سرمایهعرصه . 
های هیرکانی به بیماری درختان شمشاد اشاره کرد و افزود: دست روی دست آقایی در بخش دیگری از سخنان خود در ستاد جنگل

ستیمگر نابودی درختان شمشاد نینگذاشته و نظاره . 
هزار هکتار نام برد و گفت: در استان گلستان  .۶های شمالی کشور را در استان« بالیت»وی شمشادهای آسیب دیده ناشی از بیماری 

هکتار طرح توسعه قلمه و نهال شمشاد توسط بخش خصوصی در دست اجرا بوده که از توفیقات  ۶و در منطقه قرن آباد در سطح 
های گیالن و مازندران که عاری از آلودگی است، از طریق تولید قلمه، تولید نهال استان ن در مناطقی ازخوبی برخوردار است و اکنو

های گلدانی در دست اقدام داریم تا بتوانیم حیات دوباره را به شمشادزارها برگردانیمو نهال . 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 جوان خبرنگاران  – 6/5/89تاریخ : 

وجود ندارد/ ریزش مجدد قیمت میوه در روزهای آتی صیفی کمبودی در عرضه میوه و  
 .صابری گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و فراوانی عرضه، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان قیمت در بازار نیست

صنعت، تجارت و کشاورزی حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار گروه  

، با اشاره به اینکه قیمت سیب زمینی ظرف چند روز آینده در بازار شکسته می شود، اظهار کرد: اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
سیب زمینی از استان های همدان، اصفهان، شیراز پیش بینی می شود که قیمت محصول در بازار به تعادل  آغاز برداشت  با توجه به

 .برسد
تاخیر در کشت و رشد صادرات با نوساناتی روبرو شد که هم   در ماه های اخیر به سبب وقوع سیل، سیب زمینی به گفته وی، قیمت

ول پیش بینی می شود که قیمت سیب زمینی در بازار کاهش یابداکنون با برداشت کشت بهاره و تولید مناسب محص . 
تومان و سیب  ۶۱۱  هزار و ۱صابری ادامه داد: هم اکنون قیمت هر کیلو سیب زمینی کهنه در میدان مرکزی میوه و تره بار  

 ۶۱۱هزار و  ۱تا  ۱۱۱۱مرداد قیمت سیب زمینی روی پایه  ۶.هزار تومان است، پیش بینی می شود از  ۶تا  ۶۶۱۱  زمینی نو
گیردتومان قرار می . 

درصدی تولید محصوالت باغی ۶۱تا  ۱۱صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی برای اقتصاد کشور/ رشد  :بیشتر بخوانید  
های تابستانه نسبت صابری با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه محصوالت میوه و تره بار وجود ندارد، بیان کرد: قیمت کنونی میوه

 ۱.های آتی مجدد بب فراوانی تولید، قیمت انواع میوه و صیفی در روزدرصد کاهش یافته است و به س ۱.روز گذشته حدود  ۷۱به 
درصد کاهش خواهد یافت ۶.تا  . 

رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به اینکه قیمت اقالم صیفی روز به روز در حال کاهش است، افزود: با توجه به شرایط مساعد 
نوسان قیمت در بازار نیست تولید و فراوانی عرضه، جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر . 

وی در پایان تصریح کرد: با برداشت سردرختی ها از مناطق آذربایجان پیش بینی می شود که در صورت ازدیاد تولید، قیمت 

 .محصوالت نوسانی در بازار نخواهد داشت و در غیر این صورت افزایش چشمگیری خواهد داشت
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – 2/5/89تاریخ : 

  تومانی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ ۰۳۳زیان یک هزار و 
 ۱۱۱تومان است که با نرخ مصوب خود حداقل یک هزار و  ۷۱۱هزار و  ۴پور گفت: نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری نبی 

  .تومان فاصله دارد
گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ناصر نبی

از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۶۱۱هزار و  ۴تا  ۷۱۱هزار و  ۴مرغداری  . 

تومان اعالم کرد و افزود ۶۱۱هزار و  ۹لو تخم مرغ را وی نرخ مصوب هر کی این در حالی است که به سبب مازاد عرضه نسبت  :

 .به تقاضا همچنان با نرخ مصوب فاصله داریم
نبی پور ادامه داد: با توجه به افزایش عرضه نسبت به تقاضا در فصل گرما، مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با نرخ مصوب 

متحمل زیان سنگینی تن تخم مرغ، مرغداران ۷.۱۱کنند که با احتساب تولید روزانه تومان زیان می ۱۱۱داقل یک هزار و دولتی ح
 .در سه ماهه ابتدای سال شدند

های این مقام مسئول با اشاره به اینکه مشکالت حمل و نقل مرتفع نشده است، بیان کرد: هم اکنون حداقل کرایه حمل هر تن نهاده
هزار تومان بود ۶۱.تا  ۷۱.هزار تومان است، در حالیکه سال گذشته  ۷۴۴یدام . 

های حمل و نقل، مرغداران های دامی نیست، افزود: این در حالی است که نوسان کرایهوی با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع نهاده
های تولید با چالش جدی روبرو کرده استرا به سبب افزایس هزینه . 

خوانیدبیشتر ب تومان ۶۱۱هزار و  ۴خم مرغ در بازار دامن زد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ مازاد تولید بر افت قیمت ت :  
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی تخم مرغ بیان کرد: با توجه به آنکه 

 ۶۱۱هزار و  ۶ی به فروش تخم مرغ با نرخ هزار تومان است، از این رو مرغداران تمایل ۴قیمت کنونی تخم مرغ در بازار باالی 
 .تومان به پشتیبانی امور دام ندارند

 .به گفته نبی پور، هم اکنون صادرات تخم مرغ کماکان به صورت قاچاق در حال انجام است
 ۶۱۱و  هزار ۴تا  ۶۱۱هزار و  ۴براساس آمار  :این مقام مسئول در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ تصریح کرد

تن  ۱۱.هزار و  ۹تا  ۶۱۱هزار و  ۹تن تخم مرغ ظرف یک ماه و نیم گذشته صادر شد که این میزان در برابر مازاد تولید ماهانه 

 .رقم چندانی نیست

 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 
خبرنگاران جوان  – 6/5/89تاریخ :   

درصدی قیمت برنج ایرانی در بازار/چای خارجی گران شد ۰۳کاهش   
ن محصول روند نزولی در بازار داشته شود، قیمت ایآقاطاهر گفت: با توجه به آنکه کشت نو ظرف یک ماه آینده در بازار عرضه می

تاس . 
صنعت، تجارت و کشاورزی محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

ها خبر داد و گفت: با توجه به آنکه در عمده فروشی برنج ایرانی درصدی قیمت ۷۱ ، از کاهشن جوانخبرنگارا
سال گذشته موجب شده   از این رو ازدیاد عرضه برنج  شود،کشت نو ظرف یک ماه آینده در بازار عرضه می

 .تا قیمت این محصول روند نزولی در بازار داشته باشد
اهش قیمت برنج ایرانی منوط به آن است تا در زمان عرضه برنج نو به بازار، تقاضای به گفته وی، استمرار ک

ها به یکباره افزایش چشمگیری نیابدها و سازمانشرکت . 
تومانی به واردات  ۶۷۱۱ر با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی در بازار تغییری نداشته است، بیان کرد: با استمرار ارز آقاطاه

برد، بازار این محصول همچنان در آرامش به سر میبرنج خارجی . 
های آتیدرصدی قیمت برنج ایرانی در هفته ۷۶التهابی در بازار اقالم اساسی نیست/افت  :بیشتر بخوانید  

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار اقالم اساسی گفت: با توجه به آنکه واردات مواد غذایی با 
تواند بر قیمت محصوالت در بازار تاثیر گذار باشدخ ارز نمیگیرد، در نتیجه کاهش نرتومانی صورت می ۶۷۱۱ارز نیما و  . 

وی با اشاره به اینکه بازار حبوبات در یک ماه اخیر از تعادل نسبی در بازار برخوردار است، افزود: البته قیمت حبوبات بسته بندی 
های سورت، دستچین و ... افزایش پیداکرده استبه سبب هزینه . 

با قیمت گذاری که سازمان حمایت انجام داده، در اختیار مصرف وضعیت بازار روغن گفت: روغن مطابق  آقاطاهر درباره آخرین
گیرد و مشکلی در توزیع وجود نداردکننده قرار می . 

 ۶۷۱۱رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به دالیل افزایش قیمت چای در بازار بیان کرد: حذف ارز 
درصدی قیمت چای خارجی در بازار به  ۱۱.تا  ۱..ز نیما به واردات دلیل اصلی رشد تومانی و اختصاص ار

رودشمار می . 
های چای که در گمرک بودند، با ارز نیمایی ترخیص شدند و همین خرداد تمامی محموله ۶.وی ادامه داد: از 

 .موضوع موجب شد تا قیمت این محصول با نوساناتی در بازار روبرو شود
تومانی به واردات برخی  ۶۷۱۱تومانی را ارز حمایتی تلقی کرد و گفت: اختصاص ارز  ۶۷۱۱ارز  آقاطاهر

شود، در حالیکه با واقعی شدن نرخ ارز دیگر این اتفاق های ایران میها منجر به خروج محصول از مرزکاال

دهدرخ نمی . 
تومانی  ۶۷۱۱روغن به سبب اختصاص ارز این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه قیمت برنج خارجی، شکر و 

های اخیر با به واردات نباید در بازار نوسانی داشته باشد، تصریح کرد: این در حالی است که قیمت شکر در ماه
هزار  ۱نوسانات چشمگیری در بازار روبرو شد و هم اکنون به سبب مشکالت در سیستم توزیع با نرخ مصوب 

رسدن در بازار به فروش نمیتوما ۶۱۱هزار و  ۱تا  ۶۱۱و  . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها
 ایرنا  – 2/5/89تاریخ : 

 عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ اعالم شد
عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی، کاهش وزن گیری مرغ را به دلیل افزایش دمای هوا، تلفات بر اثر  -ایرنا 

قاضا به علت جایگزینی گوشت مرغ به جای های تولید همچون واکسن و ریزمغذی ها و افزایش تها، کاهش کیفیت نهادهبروز بیماری
  .گوشت قرمز و ماهی را از عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ برشمرد

« روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه طی روزهای اخیر قیمت گوشت مرغ از « برومند چهارآیین

هزار تومان عبور کرده است افزود ۶.مرز  ها مانند کنجاله های مصوب دولتی نهادهرسی کارشناسی بر مبنای قیمتبر اساس بر :

هزارتومان و  ۱.تا  ۹۱۱هزار و  ۷های تمام شده تولید باید قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده جلوی در مرغداری بین سویا، ذرت و هزینه
یی بیش از این منصفانه نیستهاتومان باشد و قیمت ۶۱۱هزار و  ۶.هزار تا  ۶.کنندگان قیمت منطقی برای مصرف . 

عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی اظهارداشت: از پانزدهم خرداد تا پانزدهم شهریور به دلیل افزایش دمای هوا 
های سال کمتر استدرصد نسبت دیگر ماه ۷۶تا  ۷۱وزن گیری بین  . 

انست و تصریح کرد: اغلب واحدهای متاثر از بیماری نیوکاسل مرغ وی میزان تلفات را ناشی از بیماری اندمیک همانند نیوکاسل د
 .گوشتی است که این امر می تواند در حجم تولید تاثیر بسزایی داشته باشد

وی ادامه داد: همچنین طی ماه های اخیر به دلیل پایین بودن قیمت گوشت مرغ و ادامه ضرر تولیدکنندگان، احتمال کاهش تولید مرغ 
های آتی وجود داردهگوشتی در ما . 

ها در افزایش تلفات مرغ گوشتی موثر بوده است افزود: تاکنون سویا و ذرت مورد نیاز چهارآیین با بیان اینکه کاهش کیفیت نهاده
ها این محصوالت از شد اما با توجه به تشدید تحریمواحدهای تولیدی مرغداری از کشورهای برزیل و آرژانتین وارد کشور می

ها خود به یک معضل تبدیل شده است زیرا ایی مانند هندوستان و اکراین تامین و وارد می شود که مدت نگهداری این نهادهکشوره
اکنون مبادی انبارها از جمله بندر امام )ره( از وجود نهاده ها انباشت شده است و در دمای هوای باال، شرایط استاندارد الزم را 

کیفیت نهاده ها دامن می زندنداریم که این خود به کاهش  . 
ها مانند داروها، واکسن و ریزمغذی ها با ارز رسمی وارد کشور می شود اما با ارز آزاد به دست به گفته وی، برخی نهاده

ها در حال سوء استفاده در این فضا هستند و باید این افراد برخورد شودرسد و برخی واسطهتولیدکنندگان می . 
کنند به اشتباه راه برخورد ها که از التهاب بازار به نفع خود سوء استفاده میوالن به جای برخورد با واسطهوی گفت: برخی مسئ

ها مانند کرمانشاه، اند به طوری که طی یک تا دو روز گذشته در برخی استانقهرآمیز و غیرقانونی را با تولیدکنندگان پیش گرفته
اند که همین تولیدکنندگان برای تخلیه اجباری مرغ گوشتی با وزن و قیمت پایین برخورد کرده ایالم و یزد برخی نیروهای تعزیرات با

 .امر موجب نگرانی تولیدکنندگان شده است
ریزی مرغ گوشتی گفت: پیش از این تولیدکنندگان روی هر عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی درباره کاهش جوجه

۶۱۱یک هزار و  کیلوگرم مرغ گوشتی بین دادندتا سه هزارتومان ضرر می  . 
تومان عبور کرده و در برخی  ۶۱۱هزار و  ۶.به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر قیمت هرکیلوگرم مرغ گوشتی از مرز 

هزارتومان نیز رسیده است ۹.های کشور به استان . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 2/5/89تاریخ : 

تومان است/گرمازدگی یکی از دالیل نبود تعادل در بازار است  ۳۷۰۲۳قیمت مصوب مرغ   
هزار تومان است، این  77مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: به علت اینکه قیمت صادراتی مرغ حدود 

ند تا صادرات، موجب موضوع بر بازار داخل اثر دارد بنابراین مصوب کردیم کارگروه مرتبط ، عوارض صادراتی را برقرار ک
  .افزایش قیمت غیرمتعارف در داخل نشود

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، محمدرضا کالمی مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: 
تومان است ۷۱۱هزار و  ۷.قیمت مصوب عرضه مرغ گرم برای مصرف کننده  . 

شبکه یک سیما درباره آخرین برنامه ها و تصمیمات برای تنظیم بازار  71 ریریه بخش خبریکالمی در ارتباط تصویری با تح

کاالهای اساسی افزود: با تصمیم اخیر دولت در انتصاب قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی، امیدواریم در 
و بازرسی به درستی عمل کنیم حلقه های مختلف تنظیم بازار کاال از جمله تامین، توزیع و نظارت . 

 .وی ادامه داد: باید تالش کنیم از طریق رسانه ها برای مردم شفاف سازی کنیم
کالمی درباره توزیع مرغ هم گفت: بازار یک کاال زمانی تعادل خود را حفظ می کند که مقادیر عرضه کمتر از تقاضا نباشد یا کمی 

  .باالتر باشد
میلیون قطعه جوجه ریزی شود تا تعادل بازار آن دچار نوسان نشود 175مصوب کردیم که ماهیانه  وی افزود: از بهمن پارسال . 

 .کالمی اضافه کرد: بر اساس آمار، این نبود تعادل عرضه به واسطه کاهش عرضه است که گرمازدگی از جمله علل آن است
میلیون قطعه کمتر  175کردیم جوجه ریزی در مرداد نباید از  مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار گفت: تاکید

 . باشد
 7وی با بیان اینکه در شرایط تحریم، باید تکیه بر صادرات غیر نفتی داشته باشیم، افزود: به علت اینکه قیمت صادراتی مرغ حدود 

ن مصوب کردیم کارگروه مرتبط ، عوارض هزار تومان است، این موضوع بر بازار داخل اثر دارد بنابرای 77دالر یعنی حدود 

 .صادراتی را برقرار کند تا صادرات، موجب افزایش قیمت غیرمتعارف در داخل نشود
کالمی درباره اینکه چرا مرغ که با نهاده های با نرخ ارز دولتی تغذیه شده است، صادر می شود؟ گفت: منعی برای صادرات مرغ 

 700هزار و  9زار بر این است که کاالهایی مانند مرغ که بخشی از نهاده های تولید آن با نرخ ارز نداریم اما تاکید کارگروه تنظیم با

تومانی است باید فاصله قیمت در عدد صادراتی محاسبه شود تا رانت مربوط حذف شود و تصمیم کارگروه تنظیم بازار هم در همین 
 .راستا است

  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 6/5/89تاریخ :

تومان بیشتر از نرخ مصوب شیر در سکوت نهادهای نظارتی  066فروش   
رسانند. به برخی شرکتهای لبنی در سکوت نهادهای نظارتی قیمت انواع محصوالت لبنی را بیش از نرخ های مصوب به فروش می

کند و کسی هم پاسخگو تومان بیشتر از مجوز ستاد تنظیم بازار عرضه می ۴۱۱ل، یک شرکت لبنی یک بطری شیر را عنوان مثا
  .نیست

های لبنی با نقض مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این بار نیز یکی از شرکت
فروشدتومان بیش از قیمت مصوب می 600نی هر بطری شیر را افزایش قیمت شیر کرده است. این شرکت لب . 

تومان باید به فروش برود  5900چربی چربی به قیمت  3.7خرداد ستاد تنظیم بازار اعالم شد یک بطری شیر کامل  73در مصوبه 

رساندهزار تومان به فروش می 6درصد چربی را 3در حالی که شرکت لبنی )ک( یک بطری شیر  . 
دهندها را افزایش میهای لبنی بدون مالحظه هرگونه مصوبه و مجوزی قیمتتین باری نیست که شرکتاین نخس . 

ها را افزایش دهند، اینگونه رفتارها در صنایع لبنی مسبوق به سابقه است. طی چند سال گذشته آنها هر زمانی که خواستند قیمت
دادند و دولت را با این استدالل که قیمت تمام شده آنها باال است، ت ها را افزایش میقیم  اند. استراتژی آنها هم این بوده که ابتداداده

گرفتندای باالخره مجوز افزایش قیمت میدادند، بنابراین طی یکی دو ماه اصرار و انعکاس رسانهتحت فشار قرار می . 
درصد افزایش دهند اما از همان ابتدا آنها  70ها را حدود متخرداد ستاد تنظیم بازار به صنایع لبنی اجازه داد تا قی 73آخرین بار در 

های باالتری را عرضه کردند و تنها خواست از ماست گرفته تا پنیر و شیر قیمتشان میاین شرایط را قبول نکردند و هرطور که دل
 .یک یا دو مورد شرکت لبنی خود را با مجوزهای صادره تطبیق دادند

ن شرح بودهای مصوب به ایقیمت : 
های تولید کاست. از سوی دیگر طی یکی دو ماه گذشته هم نرخ ارز توان از افزایش هزینهبا مدیریت تولید می کارشناسان معتقدند

ها را افزایش دهیمبنابراین چه لزومی دارد که همچنان قیمت  روند کاهشی به خود گرفته و قطعا قیمت تمام شده کاهش یافته است . 
برای کاهش قیمت تمام شده محصوالت لبنی پایین آوردن قیمت تمام شده شیر خام است که عالوه بر مدیریت تولید و  راهکار دوم

درصد در قیمت تمام شده شیر خام دخالت کرد 20توان با کاهش وابستگی واردات علوفه تا ها میکاهش هزینه بنابراین ضمن اینکه  .

قانون برخورد شدید بکند نباید در تله صنایع لبنی نیفتد چرا که هرگونه افزایش قیمت برای دولت باید به شدت با خاطیان و ناقضان 
 .صنایع لبنی در حقیقت برداشتن این مبلغ از جیب مردم و مصرفکننده است، دولت باید از خودش مایه بگذارد نه از جیب مردم
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 بازار و قیمت ها 
 خبرگزاری فارس – 2/5/89تاریخ : 

بار تهران+ سند جدیدترین قیمت میوه در میدان مرکزی تره  
بار تهران اعالم شدقلم میوه و سبزیجات برای فروش در میدان مرکزی میوه و تره 58جدیدترین قیمت  .  

قلم میوه و سبزیجات برای فروش در میدان مرکزی میوه و  58ی فارس، جدیدترین قیمت به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزار

شودبار تهران اعالم شد که فروش باالتر از آن و عدم ارائه فاکتور فروش تخلف محسوب میتره . 
عرضه انواع میوه و محصوالت ترین نقطه تهران نزدیک به اتوبان آزادگان قرار دارد که محل بار تهران در جنوبیمیدان میوه و تره

شود. در حقیقت این میدان مرکزی به عنوان ها منتقل میها است و از آنجا به داخل تهران و دیگر استانکشاورزی از دیگر استان
داران سطح شهر مجاز شود. فروش در این مکان به صورت عمده است و مغازههای سطح شهر محسوب میشاهرگ تغذیه مغازه

ها بکشنداند روی قیمت میوهدرصد بر اساس فاکتوری که دریافت کرده 30ها تا هستند تن . 
میوه و سبزی توسط کارشناسان سه نهاد ناظر اتحادیه بارفروشان، اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی و اصناف میدان  58قیمت 

بار تهران کشف قیمت شده استمرکزی میوه و تره . 
های میدانی از ها با افت قیمت مواجه هستند اما بررسیهای هفته گذشته حاکی از این است که میوههای جدید با قیمتبررسی قیمت

شودهای آن چنانی در بازار دیده نمیدهد که تفاوتهای داخل شهر نشان میقیمت .  
فاکتور ارائه دهند، عدم ارائه فروشان میدان مرکزی باید برای محصوالت فروخته شده بر اساس اعالم این سه نهاد ناظر تمام میوه

شودفاکتور تخلف محسوب می . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا – 1/5/89تاریخ :

 سریال افزایش قیمت لبنیات ادامه دارد
ها، بارها و بارها اقدام به افزایش قیمت های تولیدکننده محصوالت لبنی از ابتدای سال تاکنون به بهانه افزایش هزینهشرکت -ایرنا 

هزار  ۴گرمی کاله، افزایش حدود  ۷۱۱ای دو کیلو و دبه ای که برخی محصوالت از جمله ماستاند؛ به گونهمحصوالت خود کرده
  .تومانی را در چهار ماه تجربه کرد

های معتبر چندین سال قیمت انواع محصوالت لبنی شرکت دهد که در چهار ماهه ابتداینشان می های میدانی خبرنگار ایرناگزارش
به طوری که امروز قیمت هر افزایش قیمت را داشته است؛ کاله بیشترین مرحله افزایش داشته است که در این بین، شرکت ماست   

 ۴۱۱تومان، ماست لیوانی چهار هزار و  ۷۱۱هزار و  ۶.تومان، ماست سطلی  ۱۱.هزار و  ۷.گرم کاله به  ۷۷۱۱ای با وزن دبه
هزار تومان،  ۴گرمی  ۷۱۱تومان، پنیر  ۷۱۱هزار و  ..گرمی  ۶۱۱تومان، پنیر  ۱۱.تومان، ماست یک کیلویی هشت هزار و 

شیر کوچک بین دو  تومان، ۶۱۱تومان، دوغ هفت هزار و  ۱۱.یک لیتری پنج هزار و  تومان، شیر ۷۱۱پنیر کوچک سه هزار و 
شودتومان عرضه می ۱۱۱هشت هزار و   دارماست طعم تومان و ۶۱۱هزار تا دو هزار و  . 

 ۷۱۱هزار و  ۶.تا  ۶۱۱هزار و  ۱.ت به ترتیب برای ماست دبه ای قیمت هر یک از این محصوال ۷۹درحالی که تا انتهای سال 
۱۱.تومان، ماست سطلی هفت هزار و  تومان، ماست یک کیلویی  ۷۱۱تا دو هزار و  ۱۱.تومان، ماست لیوانی بین یک هزار و  

گرمی بین سه هزار و  ۷۱۱ تا هفت هزار تومان، پنیر ۷۱۱هزار و  ۴گرمی بین  ۶۱۱تومان، پنیر  ۹۱۱هزار و  ۴هزار تا  ۴بین 
تومان، شیر یک لیتری بین چهار هزار تا چهار  ۷۱۱تا دو هزار و  ۱۱.تا چهار هزار تومان، پنیر کوچک بین یک هزار و  ۱۱.

تومان  ۱۱.تا یک هزار و  ۶۱۱هزارتومان، شیر کوچک بین یک هزار و  ۴تا  ۶۱۱تومان، دوغ بین چهار هزار و  ۷۱۱هزار و 
تا هفت هزار تومان بود ۱۱.هزار و  ۴ر بین داماست طعم و . 

نسبت به مدت  .۷نیز نشان می دهد که قیمت برخی اقالم لبنی در خردادماه سال  .۷آخرین گزارش مرکز آمار ایران در تیرماه سال 
ر ایرانی درصد، پنی ۶۴۱۷درصد ماست پاستوریزه یک کیلوگرمی  ۴۴۱۷مشابه سال گذشته از جمله شیر پاستوریزه یک لیتری 

درصد افزایش قیمت یافته است ۷۹۱۷گرمی  ۱۱.درصد و کره پاستوریزه  ۶.۱۷گرمی  ۶۱۱پاستوریزه  . 
گذاری علوفه دامی ها علیه ایران، مشکالتی در تامین و قیمتدر سالهای اخیر با توجه به خشکسالی های پی در پی و تشدید تحریم

ولید و تعطیلی بعضی واحدها شد؛ بنابراین، دولت برای تنظیم بازار برخی های تمام شده تپیش آمد که موجب افزایش هزینه
ها در بازار متعادل شود؛ با این حال، کماکان محصوالت پروتئینی ناچار به افزایش واردات نهاده های دامی با ارز رسمی شد تا قیمت

 .با باال بودن قیمت محصوالت لبنی و پروتئینی روبرو هستیم
هزارتن شیرخام در کشور تولید شد ۹۱۱میلیون و  ۱.نزدیک به  ۷۹د وزارت جهاد کشاورزی در سال طبق آمار تولی . 

ها به صنعت لطمه می زندولع دامداران برای افزایش قیمت  
عضو هیات نمایندگان فعاالن اقتصادی و کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به « کاوه زرگران»در این ارتباط، 

ار اقتصادی ایرنا گفتخبرنگ های لبنی در سایه نوسان به دلیل شرایط اقتصادی کشور، افزایش قیمت برخی کاالها از جمله فرآورده :

 .نرخ ارز، نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید امری اجتناب ناپذیر است
ز خواستار افزایش نرخ شیرخام تولیدی هستند که های تولید، دامداران نیوی اظهارداشت: این درحالیست که با افزایش هر ساله هزینه

های لبنی را شیرخام تشکیل درصد مواد اولیه فرآورده ۹۱های لبنی موثر است؛ زیرا بیش از همین امر در رشد قیمت فرآورده
دهدمی . 

نی برای واردات برخی توما ۶۷۱۱های لبنی، ارز رسمی های فرآوردهدبیر کانون صنایع غذایی ایران درباره اینکه برخی شرکت
ها و اهیمت تامین دهند، گفت: با توجه به تشدید تحریمکنند و همچنان نرخ محصوالت نهایی خود را افزایش میکاالها دریافت می

های بخش کشاورزی و صنایع غذایی اقدام به دریافت ارز رسمی برای واردات کاالهای اساسی و امنیت غذایی کشور، برخی شرکت
هایی دامی، کره، گوشت قرمز و سایر ها علوفه دامی، نهادهکنند؛ به طور مثال برخی شرکتیه صنایع تولیدی خود میمواد اول

کنند که این به نفع مردم و منافع ملی کشور استمحصوالت مورد نیاز کشور را وارد می . 
های تامین اند تا بتوانند نیاز کارخانهلوفه دامی کردهکننده ارز دولتی اقدام به واردات عهای دریافتوی اضافه کرد: برخی از شرکت

 .کننده شیرخام خود را تامین کنند و دچار مشکل در تامین شیرخام نشوند
کنند، می دهند و نوسانات نرخ ارز را بهانههای خود را گاه هفتگی افزایش میهای تولیدکننده محصوالت لبنی در حالی قیمتشرکت

تومانی دولتی وارد می کنند ۶۷۱۱ز نیازهای خارجی خود را با ارز ای اکه بخش گسترده . 
های مربوطه موجود است، کننده ارز دولتی در دستگاههای دریافتوی با بیان اینکه به طور حتم اسناد کاالهای وارداتی توسط شرکت

یاز کشور را تامین و وارد کند به معنی این کند تا کاالهای اساسی مورد نتومانی دریافت می ۶۷۱۱افزود: اگر شرکتی ارز رسمی 
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های لبنی تغییر نرخ محصوالتشان ناشی از قیمت نیست که کاالی تولیدی خود را ارزان تر بفروشند زیرا اکثر کارخانجات فرآورده
 .شیرخام است

کنند این محصوالت را با نرخ  های وارد کننده کاالهای اساسی که ارز دولتی دریافت میزرگران تصریح کرد: آنچه مهم است شرکت
مصوب دولتی به دست واحدهای تولیدی و مصرف کنندگان برسانند نه اینکه برخی سوء استفاده کنند و با ارز رسمی مواداولیه وارد 

 .کنند و محصول را در بازار آزاد به شکل سیاه بفروشند
 تک نرخی شدن ارز، قیمت محصوالت را واقعی می کند

« مدیرعامل شرکت فرآورده های لبنی کاله در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تنها راهکار مشکل تامین « یغالمعلی سلیمان

ها و ثبات بازار را تک نرخی شدن ارز دانست و گفت: با تک مواد اولیه صنایع تولیدی کشور و جلوگیری از افزایش تدریجی قیمت
کنندیدا مینرخی شدن ارز، محصوالت قیمت واقعی خود را پ . 

وی براین باور است که تازمانی که ارز چند نرخی در کشور عرضه شود به طور قطع تولیدکنندگان و صنایع تولیدی با مشکالت 
کنندگان نهایی را در پی خواهد داشتها مواجه خواهند بود که ضرر مصرفتامین مواد مورد نیاز تولید و افزایش قیمت . 

انی که بانک مرکزی ارز را نقد بفروشد و به بازار تزریق کند، این مشکالت باقی خواهد ماندسلیمانی ادامه داد: تا زم . 
می گوید: اختالف قیمت بین ارز رسمی، ارز نیمایی و ارز آزاد که حداقل بین چهار هزار تا هشت « سولیکو»گذار هلدینگ بنیان

ای خاص خود هستند که منافع این اختالف قیمت به جیب عده هزارتومان است منجر به دزدی برخی می شود زیرا به دنبال سود
رودمی . 

قبل از پیروزی انقالب اسالمی با گران شدن قیمت نفت و تزریق آن به بازار، قیمت دالر را پایین نگه  ۱۶۱.از سال »وی گفت: 
۹۶.و  ۶۶.ه نرخ های تومان بود اما هفت تومان عرضه می شد؛ بعدها ب ..داشتند تا جایی که ارزش واقعی دالر  تومان افزایش  

تومان و سه هزارتومان رسیده بود ۷۱۱یافت تا اینکه طی سالهای گذشته به یک هزار و  ». 
پردازندکنندگان میهزینه دورزدن تحریم ها را مصرف  

ن و صنایع تولیدی در تامین ها تولیدکنندگاسلیمانی درباره علت گرانی تدریجی فرآورده های لبنی و گوشتی گفت: به دلیل شدت تحریم
ها را فروشند؛ بنابراین ناچاریم تحریمبندی دچار مشکل جدی هستند تا جایی که برخی کشورها به ما مستقیم کاال نمیمواد اولیه و بسته

ه هزینه کرد های باالتر کاالی مورد نیاز خود را خریداری کنیم که بخش عمددور بزنیم و با کمک کشورهای واسط با پرداخت هزینه
پردازندکنندگان نهایی میاز این موضوع را مصرف . 

گفت: ما یکی از « کنندگان ارز رسمی برای واردات علوفه دامی هستید؟آیا یکی از دریافت»وی در پاسخ به این پرسش که 
کنیم؛ اکنون این شرکت خود  واردکنندگان علوفه دامی هستیم که نهاده مورد نیاز واحدهای تولیدکننده شیرخام خود را تامین می

های معتبر و کیفی خریداری دامداری ندارد که بخواهد علوفه دامی آن را تامین کند و تمام شیر مورد نیاز این شرکت از دامداری
شودمی . 

درصد حجم تولیدات این  ۱۱میلیون دالر عنوان کرد که  ۱۱۱این فعال بخش خصوصی ارزش صادراتی محصوالت این شرکت را 
های دولتی این شرکت فرآوردهای لبنی ظرفیت صادرات ساالنه یک تا دو میلیارد شرکت است و اظهارداشت: در صورت حمایت

 .دالر را دارد
های لبنی امری اجتناب وی با بیان اینکه با افزایش هزینه های تولید و قیمت شیرخام در دو ماه گذشته، افزایش مجدد قیمت فرآورده

ای جز افزایش قیمت برخی محصوالت ندارند زیرا ضربه به صنعت تولیدکنندگان برای حفظ تولیدات کشور، چاره :ناپذیر است گفت

های لبنی تبدیل شویممنجر می شود به طور مجدد همانند سالهای گذشته به یک کشور وابسته و واردکننده در فرآورده . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – 2/5/89:  تاریخ

 بهای چای خارجی سه برابر شد
قیمت چای خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون دو تا سه برابر افزایش یافت؛ فعاالن اقتصادی دلیل این افزایش قیمت را  -ایرنا  

کنندتومانی برای این کاال ذکر می ۶۷۱۱حذف ارز دولتی  .  
تومان، دو  ۶۱۱هزار و  ۴۹تومان، گلستان  ۷۱۱هزار و  ۹۶برندهای مختلف توینینگز  خارجی بهای هر نیم کیلوگرم چای خشک

تومانی،  ۶۷۱۱است؛ در حالی که پیش از این با دریافت ارز  هزار تومان ۴۱جهان  هزار تومان و ۹۱هزار تومان، احمد  ۹۱غزال 
تومان ، احمد  ۷۱۱هزار و  ۷۷تومان، دو غزال  ۷۱۱هزار و  ۷۷هزار تومان، گلستان  ۱۹توینینگز  قیمت همین کاالها برای چای

تومان ۶۱۱هزار و  ۷۷ تر به دلیل کمبود تقاضا هنوز نرخ شود برخی برندهای ضعیفهزار تومان بود؛ البته گفته می .۷جهان  و  

اندکاالهای خود را اضافه نکرده . 
از حذف ارز  معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی« اکبر مهرفردعلی»مسال ابتدای اردیبهشت ماه ا

نظام یکپارچه معامالت  مقرر شد بر اساس تومانی برای واردات گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای خبر داد و ۶۷۱۱دولتی با نرخ 
و وارد کشور شود ارزی این کاالها با ارز نیمایی تامین . 

گرمی  ۶۱۱مرکز آمار ایران منتشر شد، قیمت هر بسته  متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری که توسط ر اساس آخرین گزارشب
۱۶، .۷چای خارجی در خردادماه سال  درصد افزایش داشته  .۶۴۱تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۶هزار و  

تومان بود ۷.۶هزار و  ۷۱گرمی چای خارجی  ۶۱۱هر بسته  قیمت  ۷۹است؛ به طوری که در خردادماه سال  . 
 ۷۶هزار تن از محل واردات و  ۹۶هزارتن است که از این میزان  ۱۱.نیاز مصرفی چای کشور ساالنه  گزارش ها حاکی است

رف و چای داخلی ما دهد سهم چای خارجی در بازار داخلی سه چهارم سرانه مصشود که نشان میهزار تن از تولید داخلی تامین می
 .سهم یک چهارمی در این بازار را دارد

تومانی دور از تصور نبود  ۶۷۱۱افزایش قیمت چای در پی حذف ارز   
« دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران با بیان این که چای ایرانی به دلیل طعم خاصی که دارد ذائقه همه افراد جامعه « کاوه زرگران

 ۶۷۱۱های خارجی دارند که با حذف ارز امروز بخش عمده مردم ایران گرایش به سمت مصرف چای را در بر نمی گیرد، گفت:
ماه، افزایش سه برابری قیمت چای دور از تصور نبودتومانی در پایان فروردین . 

وارد کشور کنند که با توجه وی اظهار داشت: با حذف ارز دولتی واردکنندگان ناچارند که این کاالها را با ارز نیمایی یا آزاد تامین و 
 .به فاصله قیمت ارز آزاد نسبت به ارز دولتی، افزایش سه برابری قیمت چای خارجی منطقی است

دالر تغییر پیدا کرده است لایر و هاینرخ محاسبات  بلکه جهانی چای گران نشده، دبیر کل کانون صنایع غذای ایران گفت: قیمت . 
درصد قیمت هر بسته چای را خود محصول  ۷۶تا  ۷۱ش قیمت چای اندک دانست و افزود: بیش از بندی را در افزایوی سهم بسته

درصد است ۱.تا  ۶بندی آن تنها بین دهد و هزینه بستهچای خشک تشکیل می . 
لت پیش از زرگران با بیان این که گوشت قرمز، چای و حبوبات سهم زیادی در سبد خانوار ایرانی دارند اضافه کرد: الزم است دو

تومانی برای حفظ قدرت خرید مردم باید راهکارهای جایگزین همچون ارزان کردن سبد خانوار یا عرضه بست  ۶۷۱۱حذف ارز 
گرفت تا مردم با مشکل تامین این کاال ها مواجه نشونددر نظر می های حمایتی . 

ا و شهرها، مصرف چای نیز کاهش پیدا کنددهد که با کاهش قدرت خرید مردم در روستاهوی گفت: شرایط فعلی نشان می . 
هزارتن چای خارجی وارد کشور شد  ۴۷سال گذشته   

«  ۶۷۱۱  ارز رئیس سازمان چای کشور نیز در این خصوص به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: دولت با حذف« سازحبیب جهان

شدن چای ایرانی با چای خارجی شدموجب قابل رقابت تومانی . 
که  تن چای خارجی وارد کشور شد ۷۱۱هزار و  ۴۷  آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، پارسال : بر اساسوی اظهار داشت

 .بخش عمده آن مربوط به هندوستان و سریالنکا بود
همچنان  های دولت از این صنعت،به دلیل حمایت های اخیرسال افزود: با وجود افزایش قیمت چای تولید داخل در رئیس سازمان چای

یمت چای داخلی با خارجی قابل رقابت نیستق . 
تومانی برای چای وارداتی را اقدامی مثبت در چارچوب تقویت تولید چای داخلی بیان کرد و گفت: حذف  ۶۷۱۱ساز حذف ارز جهان

چای داخلی را در بازار افزایش داده است ارز دولتی از چای وارداتی و تخصیص ارز نیمایی به آن، قدرت . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

 تاریخ : 89/5/2 –خبرگزاری فارس

است/گرمازدگی یکی از دالیل نبود تعادل در بازار است  تومان ۷۰۲۳۳قیمت مصوب مرغ   
هزار تومان است، این  77مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: به علت اینکه قیمت صادراتی مرغ حدود 

ادرات، موجب موضوع بر بازار داخل اثر دارد بنابراین مصوب کردیم کارگروه مرتبط ، عوارض صادراتی را برقرار کند تا ص
  .افزایش قیمت غیرمتعارف در داخل نشود

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، محمدرضا کالمی مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: 
تومان است ۷۱۱هزار و  ۷.قیمت مصوب عرضه مرغ گرم برای مصرف کننده  . 

شبکه یک سیما درباره آخرین برنامه ها و تصمیمات برای تنظیم بازار  71 خش خبریکالمی در ارتباط تصویری با تحریریه ب

کاالهای اساسی افزود: با تصمیم اخیر دولت در انتصاب قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی، امیدواریم در 
سی به درستی عمل کنیمحلقه های مختلف تنظیم بازار کاال از جمله تامین، توزیع و نظارت و بازر . 

 .وی ادامه داد: باید تالش کنیم از طریق رسانه ها برای مردم شفاف سازی کنیم
کالمی درباره توزیع مرغ هم گفت: بازار یک کاال زمانی تعادل خود را حفظ می کند که مقادیر عرضه کمتر از تقاضا نباشد یا کمی 

  .باالتر باشد
میلیون قطعه جوجه ریزی شود تا تعادل بازار آن دچار نوسان نشود 175ردیم که ماهیانه وی افزود: از بهمن پارسال مصوب ک . 

 .کالمی اضافه کرد: بر اساس آمار، این نبود تعادل عرضه به واسطه کاهش عرضه است که گرمازدگی از جمله علل آن است
میلیون قطعه کمتر  175جوجه ریزی در مرداد نباید از مدیرکل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار گفت: تاکید کردیم 

 . باشد
 7وی با بیان اینکه در شرایط تحریم، باید تکیه بر صادرات غیر نفتی داشته باشیم، افزود: به علت اینکه قیمت صادراتی مرغ حدود 

کردیم کارگروه مرتبط ، عوارض هزار تومان است، این موضوع بر بازار داخل اثر دارد بنابراین مصوب  77دالر یعنی حدود 

 .صادراتی را برقرار کند تا صادرات، موجب افزایش قیمت غیرمتعارف در داخل نشود
کالمی درباره اینکه چرا مرغ که با نهاده های با نرخ ارز دولتی تغذیه شده است، صادر می شود؟ گفت: منعی برای صادرات مرغ 

 700هزار و  9این است که کاالهایی مانند مرغ که بخشی از نهاده های تولید آن با نرخ ارز نداریم اما تاکید کارگروه تنظیم بازار بر 

تومانی است باید فاصله قیمت در عدد صادراتی محاسبه شود تا رانت مربوط حذف شود و تصمیم کارگروه تنظیم بازار هم در همین 
 .راستا است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 6/5/89تاریخ :   

  هزار تومان جفا در حق مصرف کننده است ۷۱ه مرغ با نرخ استمرار نوسان قیمت مرغ تا اواسط شهریور / عرض
۶.شود که قیمت مرغ تا چهارآیین گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا پیش بینی می درصدی در  ۶شهریور با تلورانس  

 .بازار روبرو شود
صنعت، تجارت و کشاورزیخبرنگار  وگو بابرومند چهارآیین عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت گروه  

، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۶۱۱هزار و  ۶.ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۶۱۱هزار و  ۱.تا  ۷۱۱زار و ه ۱.مرغداری  . 

تومان را نامتعارف دانست و گفت: هم اکنون هر کیلو مرغ گرم در برخی خرده  ۶۱۱هزار و  ۶.وی فروش مرغ با نرخ بیش از 
های ناظر بازرسی جفا در حق مصرف کننده است که نهاد شود که این نرخهزار تومان عرضه می ..تا  ۴.ها با قیمت فروشی

ها را افزایش دهند تا برخی مغازه داران نتوانند با سو استفاده از شرایط بازار یک وزارت صمت باید نظارت خود بر خرده فروشی
درصد سود عرضه  ۱.ا تنها با های میلیاردی به جیب بزنند و در مقابل تولیدکنندگان مرغ تولیدی خود رشبه بدون هیچ زحمتی سود

 .کنند
های دامی به سبب های گرمایی، ازدیاد تلفات و افت کیفیت نهادهچهار آیین کشش بازار، کاهش وزن گیری الشه ناشی از تنش

رضه استاندارد نبودن شرایط ذخیره سازی را از جمله علل گرانی قیمت مرغ در بازار برشمرد و افزود: با توجه به شرایط کنونی ع
درصدی در بازار روبرو  ۶شهریور در همین حد باقی بماند یا حداکثر با تلورانس  ۶.شود که قیمت مرغ تا و تقاضا پیش بینی می

 .شود
تومان در بازار ۶۱۱هزار و  ۶.بررسی علل گرانی مرغ/ فروش نامتعارف مرغ با نرخ باالتر از  :بیشتر بخوانید  

گانه هستند، بیان کرد:  ۷های عضو هیئت مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه مسئوالن دولتی دچار استاندارد
اسب با مازاد تولید مواجه هستند، تمامی مقامات بحث عرضه و تقاضا را در شرایطی که تولیدکنندگان به سبب نبود برنامه ریزی من

کنند، اما در زمان کمبود عرضه اعتقادی به این موضوع ندارندمطرح می . 
های دامی در بازار آزاد تا حدودی معتدل شده است، اما های دامی گفت: اگرچه قیمت نهادهوی درباره آخرین جزئیات بازار نهاده

نرخ مصوب دولتی فاصله داردهنوز با  . 
تا یک  ۶۱۱و ذرت را یک هزار و  ۷۱۱هزار و  ۱تا  ۱۱.هزار و  ۱چهار آیین نرخ کنونی هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد را 

تومان اعالم کرد ۹۱۱هزار و  . 
ریز مغذی ها، واکسن، لیزین و متیونین در های تولید افزود: هم اکنون این مقام مسئول در پایان با انتقاد از بازار آشفته سایر نهاده

زندهای تولید دامن میشود که این امر بر افزایش هزینههای گزافی در بازار عرضه میهای متولی با نرخسایه کمبود نظارت دستگاه . 

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس – 7/5/89تاریخ :   

درصدی قیمت میوه در بازار  06قلم میوه/ کاهش  85ابالغ قیمت   
درصد  ۶۱ها نسبت به یکی دو هفته گذشته قلم میوه برای عرضه در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران ابالغ شد، قیمت .۶قیمت 

 .کاهش دارد
قلم میوه و سبزیجات برای عرضه در سازمان میادین میوه و تره بار  .۶قیمت  رش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،به گزا

 .تهران تعیین و ابالغ شد
و عدم  ها باید برای خریداران فاکتورفروش تحویل دهند هرگونه تخطیبار، غرفهبر اساس این ابالغیه سازمان میادین میو و تره

شودتخلف محسوب می تحویل فاکتور . 
کارشناس اتحادیه بارفروشان، کارشناس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران، مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف میدان 

اندبار تهران این قیمتها را تعیین و ابالغ کردهمرکزی میوه و تره اسدهللا کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران اعالم کرد: با .

درصد کاهش یافته است، ابراز امیدواری کرده که در روزهای آتی  ۶۱تا  ۷۱های بیشتر به بازار،قیمت میوه های تابستان د میوهورو
ها کاسته شودهای بیشتر از قیمتهم با ورود میوه .  

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان – 2/5/89تاریخ : 

  نترل صادراتشود/ اخذ تعرفه و عوارض تنها راهکار کقیمت سیب زمینی در بازار شکسته می
شود که قیمت این های همدان، کرمانشاه و شیراز پیش بینی میروز آتی از استان ۱.نیازی گفت: با عرضه سیب زمینی طی 

  .محصول کاهش یابد
صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

روز آینده از  ۱.، درباره آخرین تحوالت بازار سیب زمینی اظهار کرد: با عرضه فراوان سیب زمینی طی خبرنگاران جوان
ود که قیمت محصول در بازار به تعادل برسدشهای همدان، کرمانشاه، اصفهان و شیراز پیش بینی میاستان . 

وی با اشاره به اینکه قیمت سیب زمینی در مدار کاهشی قرار گرفته است، افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو سیب زمینی بسته به کیفیت 
ها به نرخ ری در انبارهای آتی با گرم شدن هوا، برداشت انبوه و عدم نگه داتومان است که در روز ۶۱۱هزار و  ۶تا  ۱سر مزرعه 

رسدمنطقی خود در بازار می . 
تاخیر در کشت سیب زمینی ناشی از وقوع سیل، سرما  :نیازی با اشاره به دالیل افزایش نامتعارف قیمت سیب زمینی در بازار گفت

تمزد و حمل و نقل موجب شد های تولید اعم از نهاده ها، اجاره بها زمین، حقوق و دسهای شدید در کنار افزایش هزینهو بارندگی
 .قیمت سیب زمینی با نوساناتی در بازار روبرو شود

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت سیب زمینی نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی 
شود که تولید سیب ولید را اعالم کرد، اما بر آورد میتوان میزان دقیق تاگرچه تا پایان فصل برداشت نمی :نداشته است، بیان کرد

میلیون تن برسد ۶زمینی به حدود  . 
روز  ۱.شود که از های کشت بهاره پیش بینی میوی نرخ سیب زمینی را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با عرضه سیب زمینی

رصدی برای آن اعالم کردتوان دآینده، قیمت محصول در بازار کاهش یابد. اما هم اکنون نمی . 
گیرند؟های کشاورزی چگونه رونق میساز ناکوک تنظیم بازار محصوالت کشاورزی/ باغات و زمین :بیشتر بخوانید  

نیازی درباره آخرین وضعیت صادرات سیب زمینی افزود: اتخاذ تصمیمات یکباره ممنوعیت صادرات سیب زمینی به سبب از دست 
های ذی ربط انتظار داریم ند، از این رو از مسئوالن وزارت خانهکهای هدف، ضربه مهلکی به تولید و درآمد ملی وارد میدادن بازار

های جدی که برای کنترل صادرات تنها تعرفه و عوارض صادراتی اخذ کنند چرا که تصمات خلق الساعه، صادرکنندگان را با چالش
کندمواجه می . 

ر یابد از تصدی گری خود بیرون آیدبه گفته وی، اگر قرار است بخش خصوصی قوی باشد، دولت به عنوان دستگاه ناظ . 
رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی در پایان با بیان اینکه مخالف نرخ خرید تضمینی سیب زمینی هستیم، گفت: با توجه به 

باشد که نیازی به  ایهای تولید اعم از سم، کود، ماشین آالت، حمل و نقل و ... امیدواریم شرایط بازار در ادامه به گونهافزایش هزینه

 .خرید تضمینی نداشته باشیم
 لینک خبر
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 بازا رو قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 6/5/89 :تاریخ   

کیلو زعفران در سه ماهه امسال ۱۸۰تن و  ۳۰طالی سرخ ارزان شد/صادرات   
میلیون و  ..هزار و حداکثر  ۶۱۱میلیون و  ۹درصدی  ۶.تا  ۱.هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ با کاهش میری گفت: 

هزار تومان است ۶۱۱ . 
صنعت، تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

درصدی قیمت زعفران نسبت به یک ماه گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل  ۶.تا  ۱.، از کاهش خبرنگاران جوان
استهزار تومان  ۶۱۱میلیون و  ..هزار و حداکثر  ۶۱۱میلیون و  ۹نرخ هر کیلو طالی سرخ  . 

شود، افزود: اُفت صادرات در کنار کاهش تقاضا در بازار وی با اشاره به اینکه زعفران کاالی لوکس در سبد خانوار محسوب می
 .داخل موجب شده تا قیمت زعفران روند نزولی به خود بگیرد

دهند تا زمان عرضه اشت ترجیح میمیری ادامه داد: همه ساله از اواسط خرداد، خریداران خارجی به سبب نزدیک شدن به فصل برد
 .محصول نو به بازار خرید چندانی نداشته باشند که تمامی این عوامل دست به دست یکدیگر داده تا قیمت این محصول کاهش یابد

نه نیما این مقام مسئول درباره آینده بازار زعفران گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، شرایط تحریم و مشکالت بازگشت ارز به ساما
 .امکان پیش بینی قیمت زعفران در بازار وجود ندارد

میلیون تومان ۷.جوالن قاچاقچیان در صادرات زعفران/حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ  :بیشتر بخوانید  
وی با اشاره به اینکه روند کنونی بازار زعفران برای اقتصاد کشور مطلوب نیست، بیان کرد: علی رغم رشد تولید زعفران، تمامی 

اسبی برای رفع مشکالت صادرات صورت نگیرد، صادرکنندگان های خود هستند که اگر برنامه ریزی منها در حال تعدیل نیروواحد
 .رغبتی به توسعه بازار صادرات ندارند

درصدی تولید زعفران خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و افزایش سطح زیر کشت پیش  ۷۶تا  ۷۱میری از رشد 
تن برسد ۶۱۱شود که تولید زعفران به حدود بینی می . 

شود، اظهار کرد: برای استمرار تولید و درصد زعفران تولیدی صادر می ۱.شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه  نایب رئیس
های هدف صادر شود و در غیر این صورت کشاورزان درصد زعفران باید به بازار ۹۱ایجاد انگیزه در میان کشاورزان حداقل 

شوندمتضرر می . 
های کیلو زعفران به بازار ۹.۱تن و  ۶۱زعفران افزود: بنابر آمار گمرک در سه ماهه امسال وی درباره آخرین وضعیت صادرات 

درصد کاهش داشته است ۶.کیلو مدت مشابه سال قبل  .۶۴تن و  .۶هدف صادر شد که این رقم در مقایسه با  . 
ه کاهش صادرات تا آغاز فصل برداشت عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط کنونی تقاضا بعید است ک

 .مرتفع شود
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرگزاری فارس – 6/5/89تاریخ :   

  روند کاهشی قیمت گوشت ادامه دارد
هزار تومان کاهش یافته است 5های گذشته آغاز شده و تنها در یک هفته گذشته قیمت گوشت روند کاهشی قیمت گوشت از هفته .  

 5های گذشته آغاز شده و تنها در یک هفته گذشته به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، روند کاهشی قیمت گوشت از هفته
افته استهزار تومان در هر کیلو کاهش ی . 
هزار تومان به  99تهران حاکی است، قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله خالص که هفته گذشته  18گزارش میدانی فارس از منطقه 

رفت امروز در بازار تهران به فروش می هزار  90هزار تومان بود امروز به  95هزار تومان و گوشت مخلوط گوساله که  83

 .تومان افت کرده است
هزار تومان به حدود60ت سال گذشته از کیلویی حدود قیمت گوش هزار تومان رشد  170هزار تومان و در برخی مناطق تا  100 

 .کرده بود
تومانی اختصاص داد اما نه تنها قیمت کاهش نیافت بلکه  9700هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت با ارز  9دولت سال گذشته 

 .نزدیک به دو برابر هم شد
هزار تومانی برای واردات  8تومانی دالر حدود  9700ز عید دولت ارز دولتی را تبدیل به ارز نیمایی کرد یعنی به جای دالر پس ا

 .گوشت اختصاص داد و از همان زمان روند کاهشی قیمت گوشت آغاز شد
ه تولید گوشت در کشور آنطور که البته در کنار این مسئله دالیل مختلفی هم برای کاهش قیمت گوشت وجود داشت از جمله اینک

هزار تن یعنی حدود نصف  95درصد معادل  5یابد که رقم درصد افزایش می 5گوید تا معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی می

  .نیاز وارداتی کشور است
کاهش نرخ ارز در روزهای دالیلی مانند کاهش قیمت خوراک دام، افزایش تولید داخل، اختصاص ارز نیمایی به جای ارز دولتی و 

 .گذشته از مواردی است که در کاهش قیمت گوشت در بازار مؤثر بوده است

 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 7/5/89تاریخ :   

تومان رسید ۱۳۳هزار و  ۷۳تومانی نرخ مرغ در بازار/ قیمت مرغ به  ۰۳۳افزایش   
 ۹۱۱هزار و  ۶.تا  ۶.تومانی نسبت به روز قبل،  ۷۱۱ها با افزایش حجت گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی

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

تومانی نرخ مرغ نسبت به روز گذشته در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو  ۷۱۱، از افزایش باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۹۱۱هزار و  ۶.تا  ۶.ها هزار و مرغ گرم در خرده فروشی ۱.تا  ۷۱۱هزار و  ۷رغ زنده درب مرغداری م . 

در بازار  قیمت مرغ های گرمایی و کشش بازار در فصل تابستان را دلیل اصلی رشدها ناشی از تنشوی کاهش وزن گیری الشه
تومانی قیمت در بازار استمرار یابد ۱۱۱تا  ۷۱۱شود که نوسان پیش بینی می اعالم کرد و افزود: با توجه به کمبود عرضه مرغ . 

حجت میزان جوجه ریزی واحدهای مرغداری را مناسب دانست و گفت: با توجه به آنکه حجم مناسب تولید، نوسان شدیدی را برای 
 .بازار مرغ متصور نیستیم

تومان در بازار ۶۱۱هزار و  ۶.بررسی علل گرانی مرغ/ فروش نامتعارف مرغ با نرخ باالتر از  :بیشتر بخوانید  
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی بیان کرد: اگرچه حواله برای عرضه نهاده 

با مشکالتی روبروست که اگر متولیان امر، موضوع را پیگیری نکنند،  دامی به اندازه کفایت صادر می شود، اما ارسال بار کماکان
 .بدون تردید مشکالت حمل و نقل چالش جدی برای تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد می کند

از وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال صنعت گرفتار تاخیر در ارسال نهاده های دامی است، گفت: با وجود آنکه مرغداران قبل 
نسبت به ارسال کاال ندارند که   تحویل نهاده دامی، پول را به حساب تجار واریز می کند، اما واردکنندگان با گذشت چند ماه حساسیتی

 .این امر تولیدکنندگان را در تامین ذرت و کنجاله سویا مورد نیاز با چالش هایی روبرو کرده است
تومان اعالم کرد و افزود: هم  ۱۱.هزار و  ۷و کنجاله سویا را  ۶۱۱ار و حجت نرخ مصوب هرکیلو ذرت در بنادر را یک هز

رسدتومان کرایه حمل به دست مرغدار می ۷۶۱اکنون هر کیلو نهاده دامی با احتساب  . 
رشد داشته  برابر ۱تا  ۷۱۶های مرغداری نسبت به بلندمدت های بلندمدت واحداین مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه برخی هزینه

در قیمت تمام شده تولید و اعالم نرخ مصوب، توجهی به این امر نداشته باشند،  ستاد تنظیم بازار است، تصریح کرد: اگر مسئوالن
ها تاثیر گذار است چرا شود که در افزایش تلفات و بیماریهایی روبرو میهای مرغداری با چالشبدون تردید تجهیز و نوسازی واحد

های خود نداردننده از محل فروش مرغ، سود الزم را برای تعمیرات واحدکه تولیدک . 

 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 ایران اکونا  – 2/5/89خ : تاری

 چالش چندین ساله بین دو وزارتخانه را با راهکار عملی پایان دهید
درحالی که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی به یک پرونده پرچالش بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده 

د آمارها بهتر است روی بهترین راهکار برای بهینه کردن جای چک و چانه زدن درموراست، برخی کارشناسان بر این باورند که به
  .مصرف آب در این بخش تمرکز کرد

هاست به محل بحث وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده و در حالی که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی سال 

موضوع را قبول ندارد. در این راستا رضا اردکانیان ها معتقدند میزان مصرف در این بخش باالست، طرف مقابل این وزارت نیرویی
ای از مصرف آب در بخش کشاورزی است و هر قدر وزارت نیرو و چندی پیش باز هم تاکید کرد که بخش عمده -وزیر نیرو  -

 .وزارت جهاد کشاورزی بتواند با یکدیگر مسئله مشترک تعریف کند، به نفع مردم است
شود. در این راستا وزارت جهاد مختلفی درباره میزان مصرف آب توسط بخش کشاورزی مطرح میاز سوی دیگر آمار و ارقام 

کشاورزی اعالم کرده مصرف آب بخش کشاورزی به میزانی نیست که وزارت نیرو اعالم کرده و بر این باور است که میزان 
گیرد، به آبخوان نتی مورد استفاده قرار میدرصد آبی که در آبیاری س ۷۷مصرف در بیالن اشتباه محاسبه شده است، زیرا 

گرددبرمی . 
شود، درحالی که وزارت جهاد درصد برای میزان استفاده بخش کشاورزی از آب از سوی وزارت نیرو اعالم می ۷۷معموال آمار 

ت. در واقع درصد اس ۹۶شود و میزان مصرف درصد برداشت می ۷۷درصد را قبول دارد. اما باید گفت  ۹۶کشاورزی میزان 
درصد خطا دارد ۷۶اختالف نظر درمورد بیالن منابع آب است. البته کارشناسان بر این باورند که آماربرداری منابع آبی حدود  . 

ای الکترونیکی توان به فناوری گلخانهها میکنند که از میان آنکارشناسان راهکارهای مختلفی را برای حل این معضل پیشنهاد می
ای نیز در سیاست است اما های گلخانهاین فناوری در ایران موجود است اما به سرمایه زیادی نیاز دارد. توسعه مجتمعاشاره کرد. 

شود. زیرا ضوابط مشخصی هم برای آن وجود ندارد. سازمان نظام مهندسی، بانک کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و اجرا نمی
د که باهم سازگاری ندارندای چهار متولی هستنهای گلخانهشرکت شبکه . 

که نباید روی درصدها حساسیت به خرج داد، به ایسنا گفت: به با تاکید بر این -یک کارشناس حوزه آب  -در این راستا، ایمان لیاقتی 
درصد. آنچه که مسلم است این است که  ۱.درصد است یا  ۷۱نظر من این موضوع مهم نیست که مصرف آب در بخش کشاورزی 

های سنتی مفید آبیاری و کند و باید مصرف را با احیای روشترین میزان آب در کشور را مصرف میکشاورزی بیشبخش 
های جدید بهینه کنیمتکنولوژی . 

که باید آمایش الگوی کشت را باید انجام دهیم، اظهار کردوی با بیان این الگوی کشت در کشور باید به نحوی باشد که مصرف آب  :

ها نباید آب مجازی صادر کنیم. بر دیگر را کشت کرده و همراه با آنهد. برای مثال نباید هندوانه یا محصوالت آبرا کاهش د
بر را از چرخه تولید خارج کنیمباید به سرعت از اطراف دریاچه ارومیه محصوالت آب چنین هم . 

بخش کشاورزی بیش از اندازه است، شکی نیست، افزود: که در این موضوع که میزان مصرف آب در این کارشناس با تاکید بر این
ایجاد بازار آب در کشور، واقعی کردن قیمت آب  که درصدها مهم باشد، وزارت نیرو باید روی راهکارهایی مانند به جای این

 .مصرفی و... تمرکز کند
  لینک خبر
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 برنج
 ایران اکونا  – 6/5/89تاریخ : 

 کاهش صادرات برنج هند
جاری به کمترین میزان طی هفت سال گذشته گویند به دلیل کاهش تقاضا میزان صادرات برنج این کشور در سالمقامات هندی می

میزان صادرات برنج در این کشور امسال به گویند رسد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، مسووالن هند میمی
رسدکمترین میزان هفت سال گذشته می .  

براساس این گزارش دلیل کاهش صادرات برنج در چین افت تقاضای کشورهای آفریقایی است. کاهش صادرات هند به کشورهای 
یابد. اما کاهش صادرات هند فشار زیادی را رقیب نظیر ویتنام و میانمار کمک خواهد کرد تا صادرات آنها در سال جاری افزایش 

چراکه دولت مجبور است میزان خرید تضمینی کشاورزان را افزایش دهد و  وزیر هند اعمال خواهد کرد نخست« مودی»روی دولت 
 ..تا  ۱.بینی کرده که جاری پیشهمچنین شرایط سختی را در بخش بورس متحمل خواهد شد. این کشور آسیای جنوبی در سال

 ۷.میلیون تن برنج صادر کرد که نسبت به مدت مشابه  ../ ۷۶به میزان  ۷۱.۷/ ..۷۱میلیون تن برنج صادر کند. هند در سال 
۷ماه گذشته  های غیرباسماتی شود و هند برنجعنوان خریدار عمده برنج باسماتی هند محسوب میدرصد کاهش داشت. ایران به ۹ /

عربستان و عراق هستند. در مورد  ایران، مندان به برنج باسماتی هند،کند. عالقهال و سنگال صادر میخود را عمدتا به بنگالدش، نپ
های غیرباسماتی بیشتر با تایلند، ویتنام و میانمار صادرات برنج باسماتی، هند با پاکستان درحال رقابت است؛ اما در مورد برنج

کندرقابت می . 
  لینک خبر
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 برنج 
جوان  خبرنگاران – 6/5/89تاریخ :   

درصدی قیمت برنج ایرانی در بازار/چای خارجی گران شد ۰۳کاهش   
شود، قیمت این محصول روند نزولی در بازار داشته آقاطاهر گفت: با توجه به آنکه کشت نو ظرف یک ماه آینده در بازار عرضه می

تاس . 
صنعت، تجارت و کشاورزی محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

ها خبر داد و گفت: با توجه به آنکه در عمده فروشی برنج ایرانی درصدی قیمت ۷۱ ، از کاهشخبرنگاران جوان
سال گذشته موجب شده   از این رو ازدیاد عرضه برنج  شود،در بازار عرضه میکشت نو ظرف یک ماه آینده 

 .تا قیمت این محصول روند نزولی در بازار داشته باشد
به گفته وی، استمرار کاهش قیمت برنج ایرانی منوط به آن است تا در زمان عرضه برنج نو به بازار، تقاضای 

شمگیری نیابدها به یکباره افزایش چها و سازمانشرکت . 
تومانی به واردات  ۶۷۱۱ر با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی در بازار تغییری نداشته است، بیان کرد: با استمرار ارز آقاطاه

بردبرنج خارجی، بازار این محصول همچنان در آرامش به سر می . 
های آتیدرصدی قیمت برنج ایرانی در هفته ۷۶التهابی در بازار اقالم اساسی نیست/افت  :بیشتر بخوانید  

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار اقالم اساسی گفت: با توجه به آنکه واردات مواد غذایی با 
تواند بر قیمت محصوالت در بازار تاثیر گذار باشدخ ارز نمیگیرد، در نتیجه کاهش نرتومانی صورت می ۶۷۱۱ارز نیما و  . 

وی با اشاره به اینکه بازار حبوبات در یک ماه اخیر از تعادل نسبی در بازار برخوردار است، افزود: البته قیمت حبوبات بسته بندی 
های سورت، دستچین و ... افزایش پیداکرده استبه سبب هزینه . 

با قیمت گذاری که سازمان حمایت انجام داده، در اختیار مصرف وضعیت بازار روغن گفت: روغن مطابق  آقاطاهر درباره آخرین
گیرد و مشکلی در توزیع وجود نداردکننده قرار می . 

 ۶۷۱۱رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به دالیل افزایش قیمت چای در بازار بیان کرد: حذف ارز 
درصدی قیمت چای خارجی در بازار به  ۱۱.تا  ۱..ز نیما به واردات دلیل اصلی رشد تومانی و اختصاص ار

رودشمار می . 
های چای که در گمرک بودند، با ارز نیمایی ترخیص شدند و همین خرداد تمامی محموله ۶.وی ادامه داد: از 

 .موضوع موجب شد تا قیمت این محصول با نوساناتی در بازار روبرو شود
تومانی به واردات برخی  ۶۷۱۱تومانی را ارز حمایتی تلقی کرد و گفت: اختصاص ارز  ۶۷۱۱ارز  آقاطاهر

شود، در حالیکه با واقعی شدن نرخ ارز دیگر این اتفاق های ایران میها منجر به خروج محصول از مرزکاال

دهدرخ نمی . 
تومانی  ۶۷۱۱روغن به سبب اختصاص ارز این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه قیمت برنج خارجی، شکر و 

های اخیر با به واردات نباید در بازار نوسانی داشته باشد، تصریح کرد: این در حالی است که قیمت شکر در ماه
هزار  ۱نوسانات چشمگیری در بازار روبرو شد و هم اکنون به سبب مشکالت در سیستم توزیع با نرخ مصوب 

رسدن در بازار به فروش نمیتوما ۶۱۱هزار و  ۱تا  ۶۱۱و  . 
 لینک خبر
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 برنج 
 خبرگزاری فارس – 5/5/89تاریخ : 

ترین واردکننده برنج باسماتی کاهش صادرات برنج هند به کمترین میزان هفت سال گذشته/ایران عمده  
گویند به دلیل کاهش تقاضا میزان صادرات برنج این کشور در سال جاری به کمترین میزان هفت سال گذشته قامات هندی میم

رسدمی .  
گویند میزان صادرات برنج در این الملل خبرگزاری فارس، به نقل از رویترز، مسئوالن هند میبه گزارش گروه اقتصاد بین

رسدفت سال گذشته میامسال به کمترین میزان ه  کشور .  
کاهش صادرات هند به کشورهای  .براساس این گزارش دلیل کاهش صادرات برنج در چین افت تقاضای کشورهای آفریقایی است

  .رقیب نظیر ویتنام و میانمار کمک خواهد کرد تا صادرات آنها در سال جاری افزایش یابد
وزیر هند اعمال خواهد کرد. چرا که دولت مجبور است میزان نخست« دیمو»اما کاهش صادرات هند فشار زیادی را روی دولت 

  .خرید تضمینی کشاورزان را افزایش دهد و همچنین شرایط سختی را در بخش بورس متحمل خواهد شد
به میزان  7018/  7019میلیون تن برنج صادر کند. هند در سال  11تا  10بینی شده که این کشور آسیای جنوبی در سال جاری پیش

درصد کاهش داشت 2.7ماه گذشته  17میلیون تن برنج صادر کرد که نسبت به مدت مشابه  11.85 .  
های غیرباسماتی خود را عمدتا به بنگالدش، نپال و  شود و هند برنجایران به عنوان خریدار عمده برنج باسماتی هند محسوب می

عربستان و عراق هستندایران، د،کند عالقمندان به برنج باسماتی هنسنگال صادر می .  
های غیرباسماتی بیشتر با تایلند، ویتنام و در مورد صادرات برنج باسماتی، هند با پاکستان در حال رقابت است؛ اما در مورد برنج

کندمیانمار رقابت می .  
 لینک خبر 
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 برنج 
خبرنگاران جوان  – 1/5/89تاریخ :   

هزار تن برنج معطل تخصیص ارز در گمرکات ۷۳۳/ ۲۸صدی واردات برنج در سال در ۷۳رشد   
درصد رشد داشته است ۱.ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۶کشاورز گفت: بنابر آمار میزان واردات برنج در  . 

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

، با اشاره به اختالف آمار واردات برنج میان وزارت جهاد کشاورزی با بخش خصوصی اظهار کرد: بنابر آمار خبرنگاران جوان
هزار تن برنج وارد شده است ۹۶۱گوید هزار تن برنج وارد شده، اما وزارت جهاد کشاورزی می ۹.۱گمرک تا نیمه خرداد  . 

هزار تن اختالف دارد، در حالیکه  ۱۱نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها  میزان واردات وی افزود: بنا بر آمار تا پایان خرداد،
رشد داشته است درصد ۹۱کنند واردات وزارت جهاد کشاورزیاذعان می مسئوالن . 

ایمدرصد رشد داشته ۱.ماهه واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر از  ۶به گفته کشاورز، با مقایسه آمار  . 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از امتناع وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ثبت سفارش برنج بیان کرد: با توجه به اختالف 

دهدهاد کشاورزی دیگر ثبت سفارش برنج را انجام نمیآمار واردات، وزارت ج . 
 نیازی به واردات برنج تا پایان سال نداریم/ حداقل تولید برنج امسال از سقف پارسال بیشتر خواهد بود :بیشتر بخوانید

هزار تن برنج در بنادر منتظر تخصیص ارز است، گفت: با افزایش مصرف برنج خارجی ناشی از  ۱۱.وی با اشاره به اینکه 
تر تمهیداتی برای این موضوع اندیشیده شودشد که امیدواریم هر چه سریع های آتی دچار کمبود خواهیمنرخ برنج ایرانیدر ماه نوسان . 

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی از ثبات نسبی در بازار برخوردار است، بیان کرد: با توجه به 
تومان در  ۶۱۱هزار و  ۹تا  ۹نج خارجی با نرخ های جهانی، هر کیلو برتومانی و ثبات نرخ ارز در بازار ۶۷۱۱تخصیص ارز 

ای جز تغییر قیمت برنج ندارندهای گمرکی، واردکنندگان چارهشود، اما با افزایش هزینهبازار عرضه می . 
رک گیرد، بیان کرد: بنابر آمار گمهزار تن برنج در کشور مورد استفاده قرار می ۷۱.وی با اشاره به اینکه ماهانه به طور متوسط 

درصد این میزان، سهم دولت و مابقی بخش خصوصی است ۹۱تا  ۶۱هزار تن برنج وارد کشور شد که  ۹.۱ . 
کشاورز در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه بخش خصوصی تنها برای یک ماه آینده برنج در انبار ذخیره دارد، از این رو 

دهای کشور بیاندیشنارزی و ترخیص برنج از گمرکمسئوالن ذی ربط باید تدابیر الزم را برای رفع مشکالت  . 
 
 لینک خبر
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 تامین منابع مالی
 ایرنا  – 7/5/89تاریخ : 

 درصد مطالبات چایکاران شمال کشور پرداخت شد
تن برگ سبز چای به ارزش ۱۶.هزار و  ۴۷ل از ابتدای فصل برداشت تا کنون، رئیس سازمان چای کشور گفت: امسا -ایرنا  

۱.میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که بیش از  .۷۱   .درصد این مبلغ پرداخت شده است 
لغ بر درصد مطالبات چایکاران با ۷.افزود: تا کنون « حبیب جهان ساز  »به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

به تدریج به حسابشان واریز و تسویه می شود میلیارد تومان پرداخت شده و بقیه ۹۱. . 
۱۶.هزار و  ۶۱حدود  درصد کل برگ سبز چای برداشت شده و ۹۱  وی با بیان این که تن درجه یک بوده و از این میزان خرید  

هزار تن درجه دو است ۷. درصد دیگر به میزان ۱۱برگ سبز چای حدود  . 
را از عوامل افزایش انگیزه کشاورزان در  رئیس سازمان چای کشور انجام تعهدات دولت در حمایت از چایکاران در چند سال گذشته

میلیارد تومان آن سهم  ۹۱میلیارد تومان پول پرداخت شده بابت برگ سبز چای، حدود  ۹۱.کشت چای دانست و تصریح کرد: از 
از سوی کارخانجات فرآوری چای بوده استمیلیارد تومان دیگر  ۱۱.دولت و  . 

تومان و برای درجه دو هر  ۱۴۱۱جهانساز، قیمت تضمینی برگ سبز چای در سال جاری را برای نوع درجه یک هر کیلوگرم 
کرد و گفت تومان ذکر ۷۷۱۱کیلوگرم  کارخانه فرآوری چای عالوه بر قیمت تضمینی برگ سبز، مبالغی را به عنوان  ۱۱.حدود  :

هر کیلوگرم می باشد  تومان به ازای ۶۱۱.تا  ۶۱۱فیت برگ سبز چای پرداخت کرده اند که بین کی . 
  حذف ارز رسمی واردات چای، به نفع تولید داخلی

کرد و گفت: حذف ارز  تقویت تولید چای داخلی بیان تومانی برای چای وارداتی را اقدامی مثبت در چارچوب ۶۷۱۱وی حذف ارز 
ضمن آن که کارخانه های  ارداتی و تخصیص ارز نیمایی به آن موجب قدرت رقابت چای داخلی در بازار شده ودولتی از چای و

فرآوری چای داخلی نیز به کیفی سازی چای خشک روی آورده اند و ذائقه مصرف کنندگان به سمت چای داخلی سوق پیدا کرده 
 .است

کشور جهان از جمله عراق،  ۱۶هزار تن چای به  ۴.ود: سال گذشته صادرات چای خشک افز  رئیس سازمان چای کشور،پیرامون
تن چای خشک داخلی بود ۶۷۴ که فروردین ماه امسال نیز این میزان برابر با افغانستان و تاجیکستان صادر شد . 

 نوسان نرخ ارز یکی از علل صادرات چای خشک تولید داخل
افه کرد: این محصول باید برای تامین نیاز مردم مورد استفاده قرار گیرد، نیاز داخلی به چای خشک اض  جهان ساز ضمن یادآوری

انجام می دهند نیز  اما تجار با توجه به قیمت ارز و همچنین حفظ مشتریان خارجی، صادرات . 
۶..تولید  بعدی برگ سبز چای از مردادماه جاری آغاز می شود و وی گفت: برداشت ی پیش سال جار هزار تن برگ سبز چای در 

 .بینی شده بود که افزایش دما موجب شد از پیش بینی هایی که در ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای داشتیم، فاصله داشته باشیم
 
  لینک خبر
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 الی متامین منابع 
 خبرگزاری فارس – 3/5/89تاریخ : 

تمدید شد  ۷۰۲۸سیل تا پایان شهریور  دیده ازاقساط تسهیالت کشاورزان خسارت  
مندی خسارت دیدگان و همچنین بهرههیأت وزیران با اصالح مصوبه پیشین خود و به منظور تسریع در بازتوانی معیشتی خسارت

ن شهریور دیده از حوادث غیرمترقبه تا پایادیدگان سیل فروردین ماه سال جاری، با تمدید سررسید اقساط تسهیالت کشاورزان خسارت
موافقت کرد .۱۷. .  

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور جهاد کشاورزی، در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست حجت

دیدگان بخش کشاورزی های عامل موظف شدند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرائم تسهیالت دریافتی خسارتبانکبرگزار شد، 
شهریور  .۱تا  ۱۷۴.مهر  .اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ دچار حوادث غیرمترقبه شده ۱۷۴. – ۱۷۹.که در سال زراعی 

ست متقاضی تا حداکثر سه سال امهال نمایندباشد، اصل تسهیالت دریافتی را در صورت درخوامی ۱۷۹. . 
هزار میلیارد لایر دیگر به بار مالی ناشی از  ۷۱همچنین، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی 

 .بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیالت تصویب نامه مذکور افزوده شد
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

 خبرنگاران جوان  – 1/5/89تاریخ : 

هزار میلیارد ریال تسهیالت به خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی ۷۳اختصاص   
هزار میلیارد لایر تسهیالت به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید تضمینی و توافقی محصوالت  ۱.شیرزاد از اختصاص 

 .کشاورزی خبر داد
به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: دولت با توجه به لزوم تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید به موقع 
هزار میلیارد لایر  ۱.و زیان احتمالی تولیدکنندگان بخش کشاورزی، با اختصاص مبلغ  محصوالت کشاورزی و جلوگیری از ضرر

های عامل به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی موافقت تسهیالت از طریق بانک
 کرد

  لینک خبر
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 تامین منابع مالی 

 خبرنگاران جوان  – 2/5/89تاریخ : 

  میلیارد تومان به چایکاران پرداخت شده است ۷۱۱تاکنون 
درصد مطالبات چایکاران  ۱.میلیارد تومان معادل  ۹۶.میلیارد تومان ارزش خرید برگ چای سبز تاکنون  ..۷از گفت: از جهانس

  .پرداخت شده است
رئیس سازمان چای کشور   نساز؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهاگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

شده است، گفت: ارزش تن برگ سبز چای از کشاورزان خریداری ۹۱۱هزار و  ۹۱با بیان اینکه از آغاز فصل برداشت تاکنون، 
میلیارد تومان بوده است ..۷خرید این محصول  . 

شده است، افزود: میزان تومان آن پرداختمیلیارد  ۹۶.میلیارد تومان ارزش خرید برگ سبز چای،  ..۷وی با تاکید به اینکه از 
۱.شده در حدود مطالبات پرداخت  .درصد است 

تومانی برای چای وارداتی را اقدامی مثبت به منظور تقویت تولید چای داخلی دانست و  ۶۷۱۱رئیس سازمان چای کشور حذف ارز 
وجب قدرت رقابت چای داخلی در بازار شده استتصریح کرد: حذف ارز دولتی از چای وارداتی و تخصیص ارز نیمایی به آن م . 

اند و ذائقه ها فرآوری چای داخلی به کیفی سازی چای خشک روی آوردهوی افزود: این موضوع همچنین سبب شده تا کارخانه

کنندگان به سمت چای داخلی سوق پیداکرده استمصرف . 
 لینک خبر 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان  – 2/5/89تاریخ : 

 

  ی مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغتومان ۰۳۳زیان یک هزار و 
 ۱۱۱تومان است که با نرخ مصوب خود حداقل یک هزار و  ۷۱۱هزار و  ۴نبی پور گفت: نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

  .تومان فاصله دارد
گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیپور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت و گو با خبرنگار ناصر نبی

از ثبات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۶۱۱هزار و  ۴تا  ۷۱۱هزار و  ۴مرغداری  . 

تومان اعالم کرد و افزود ۶۱۱هزار و  ۹وی نرخ مصوب هر کیلو تخم مرغ را  این در حالی است که به سبب مازاد عرضه نسبت  :

 .به تقاضا همچنان با نرخ مصوب فاصله داریم
فروش هر کیلو تخم مرغ با نرخ مصوب  نبی پور ادامه داد: با توجه به افزایش عرضه نسبت به تقاضا در فصل گرما، مرغداران در

متحمل زیان سنگینی تن تخم مرغ، مرغداران ۷.۱۱کنند که با احتساب تولید روزانه تومان زیان می ۱۱۱دولتی حداقل یک هزار و 
 .در سه ماهه ابتدای سال شدند

های اکنون حداقل کرایه حمل هر تن نهادهاین مقام مسئول با اشاره به اینکه مشکالت حمل و نقل مرتفع نشده است، بیان کرد: هم 
هزار تومان بود ۶۱.تا  ۷۱.هزار تومان است، در حالیکه سال گذشته  ۷۴۴دامی . 

های حمل و نقل، مرغداران های دامی نیست، افزود: این در حالی است که نوسان کرایهوی با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع نهاده
تولید با چالش جدی روبرو کرده استهای را به سبب افزایس هزینه . 

تومان ۶۱۱هزار و  ۴مازاد تولید بر افت قیمت تخم مرغ در بازار دامن زد/ قیمت هر کیلو تخم مرغ  :بیشتر بخوانید  
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی تخم مرغ بیان کرد: با توجه به آنکه 

 ۶۱۱هزار و  ۶از این رو مرغداران تمایلی به فروش تخم مرغ با نرخ  هزار تومان است، ۴قیمت کنونی تخم مرغ در بازار باالی 
 .تومان به پشتیبانی امور دام ندارند

 .به گفته نبی پور، هم اکنون صادرات تخم مرغ کماکان به صورت قاچاق در حال انجام است
 ۶۱۱هزار و  ۴تا  ۶۱۱هزار و  ۴ار براساس آم :این مقام مسئول در پایان درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ تصریح کرد

تن  ۱۱.هزار و  ۹تا  ۶۱۱هزار و  ۹تن تخم مرغ ظرف یک ماه و نیم گذشته صادر شد که این میزان در برابر مازاد تولید ماهانه 

 .رقم چندانی نیست

 لینک خبر 
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https://www.yjc.ir/fa/news/7018254/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA
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 تولیدات باغی
 ایرنا  – 6/5/89تاریخ : 

  تن سیب درختی صادر شد0066
۹.۱ای اعالم کرد: هزار و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اطالعیه -ایرنا -تهران د امسال به تن سیب درختی در خردا 

تن به کشورهای هدف صادر شده  ۷.۱های باغداران کشور فروخته شد که از این میزان تاکنون هزار و اتحادیه سراسری تعاونی
  .است

به گزارش شنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در این اطالعیه آمده است: یکی از اقدامات و خدمات دولت به جامعه تنظیم 
اجرای   ل قیمت اجناس و کاالهای مورد نیاز مردم است که در حوزه مواد غـذایی شـکل جـدی تری به خود می گیرد وبازار و کنتر

شب عید از آن جمله است طرح تنظیم بازار میوه . 
سـیب و  در این طرح دولت هرسـاله جهت کنـترل قیمت میوه در ایـام نوروز و جلوگیری از افزایش بی رویه و غیر قابـل قبول قیمت

پرتقـال با توجه به اینکه همه خانوارها مجبور به تهیه میوه شب عیـد هستند، اجرا می شود. این فرایند شامـل خریـد میوه در زمان 
ای موسوم به کمیته ملی سازی و توزیع آن در ایام نوروز است که این اقـدام بـا توجه به اهمیت آن زیر نظر کمیتهتولیـد، ذخیره

گیردطرح تنظیم بازار کشور صورت میراهبردی  . 
های متولی و مرتبط عضو کارگروه تنظیم بازار کشور با ابالغ وزیر جهاد کشاورزی به سازمان تعاون این کمیته متشـکل از دستگاه

۷۹آذر سال  ۷۱در   روسـتایی نها تهیه و هزار تن پرتقال مورد نیاز اسـتا۶۱هزارتن سیب درختی و  ۷۶آغاز به کار کرد و حدود  
 .تحویل آنها شـد

هزارتن سـیب درختی نیز به عنوان ذخیره احتیـاطی  ۴این اطالعیه همچنین می افزاید: برحسب مصوبه کمیته مـذکور حـدود 
خریداری و ذخیره سازی شد که رصد مستمر بازار میوه و بررسـی قیمت ها ضـرورت ورود دولت و توزیع میوه از هفته پایانی 

ا اقتضا کرد که بالفاصله توزیع سـیب و پرتقال ذخیره شده در کشور از سطح شهرها تا عمق روستاها با قیمت های کنترل ر ۷۹اسفند 
استمرار یافت .۷شده و یکسان زیر نظر کمیته راهبردی اسـتانها اجرایی شد که تا اواخر فروردین  . 

 .۷فروردین  ۷۱تورات جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور در سیب درختی مازاد طرح مـذکور بر حسب تصـمیمات بند یک سایر دسـ
در اختیار سازمـان میادین میوه و تره بار تهران قرار گرفت تا با قیمت های مصوب آن سازمان در سـطح شـهر تهران توزیع شود که 

 .۷اردیبهشت  ۴.تصمیمات جلسه در  بـه دلیل رونـد کنـد توزیع و اسـتعداد فسادپذیری محصول، کارگروه تنظیم بازار در بند چهار
خود فروش باقیمانده محصول را از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی مصوب و به این سازمان تکلیف کرد که که فورا اقدام 

 .قانونی انجام شود
محصول ذخیره شده در  تن ۹.۱های باغداران کشور به عنوان برنده مزایده ، هزار و به همین منظور نیز اتحادیه سراسری تعاونی

از سازمان تعاون روستایی خریداری و تملک کرده است و تاکنون یک  .۷سـردخانه سـرخدشت شهرسـتان دماوند را در هشتم خرداد 
تن آن صادر شده است ۷.۱هزار و  . 

س سورت آن به صـادرات و ارسـال پ تن باقیمانده محصول سیب خود از طریق ۶۱۱همچنین اکنون مشغول فروش حدود 
 کارخانجـات کنسانتره است که به لحاظ حقوقی ارتباطی با این سازمان ندارد

 
  لینک خبر 
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 تولیدات باغی 
 خبرگزاری فارس – 6/5/89تاریخ : 

 مقصر فساد هزار تن سیب در دماوند کیست؟ 
در حالی که بیش از یک هزار تن ذخیره استراتژیک سیب در ا نبارهای دماوند فاسد شده و از بین رفته است، برخی مسئوالن با 

کنندالی میفرافکنی شانه از زیر بار مسئولیت خ .  
فاسد شدن یک هزار تن سیب درختی »مرداد خبری با عنوان  7به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این خبرگزاری در 

هایی از سوی ها و همچنین واکنشبه همراه مستندات و تصویر از محل سردخانه منتشر کرد که بازتاب زیادی در رسانه« در دماوند
ها و نمایندگان کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفتداشت وزیر جهاد کشاورزی هم از سوی مجلسیمسؤوالن به همراه  . 

های هزار تن سیب درختی از نقاط مختلف کشور برای ذخیره احتیاطی تنظیم میوه شب عید در سردخانه 7خبر این بود که حدود 

هزار تن از آنها فاسد ماه حدود یک 9بازار تزریق شود، پس از گذشت شود اما بدون اینکه در ایام عید به شهرستان دماوند دپو می

  .شده و از بین رفته است
ها و های فاسد و گندیده هم توسط کامیونمانده این سیبخبرنگار فارس که از این سردخانه بازدید کرده و مشاهده کرده است که باقی

شودتریلرها تخلیه می . 
ها قرار بود در ایام عید به درد این مردم بخورد یعنی با تنظیم بازار میوه شب عید مردم بتوانند ن میوهموضوع دردآور این است که ای

تری بخرند و قشر متوسط و فقیر جامعه هم دسترسی به میوه برای سفره عیدشان داشته باشند اما در حقیقت موضوع میوه ارزان
مایه ملی به دلیل سوءمدیریت و عدم نظارت گندیده و از بین رفته و عالوه بر اینکه ها به عنوان سردیگری اتفاق افتاده است این میوه

تر و یا با هزینه زیادی همراه شده استسرمایه کشور به یغما رفته، دسترسی مردم عادی به میوه شاید سخت . 
هزار تومان دست مردم برسد، مدیرعامل  5  برنامه دولت با ذخیره استراتژیک این بوده که قیمت سیب در ایام عید کیلویی کمتر از

سازی میوه شب عید انجام شده و نگرانی از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همان زمان با بیان اینکه بخش زیادی از ذخیره
شودمی هزار تومان عرضه ۶هزار تومان و سیب کمتر از  ۶میوه شب عید وجود ندارد، گفت: قیمت پرتقال در ایام عید کمتر از  . 

هزار تومان خریداری کرده است 11علی عزیزی کارمند به خبرنگار فارس، گفت: میوه سیب را در ایام عید کیلویی  . 
هزار تن سیب در  90غربی گفت: متاسفانه داران آذربایجانها پایانی ندارد امروز نیزرئیس اتحادیه سردخانهفاسد شدن میوه

اسد شدهای استان از بین رفت و فسردخانه . 
ها به های موجود در سردخانهوگو با خبرنگار فارس در ارومیه، با بیان اینکه میزان ناچیزی از سیبامروز در گفت  مراد آقاباالزاده

هزار تن سیب تولیدی استان در  90امسال  بعد از عید های فرآوری و کنسانتره استان ارسال شده است اظهار کرد:کارخانه

ن با سپری شدن زمان نگهداری آنها از بین رفت و دور ریخته شدهای استاسردخانه . 
های مصرفی کشور در ایام عید کند، عمده میوهمیلیون تن از این محصول تولید می 9ایران قطب تولید سیب است و ساالنه نزدیک به 

ها نیز در وانی این محصوالت قیمت سایر میوهشود و انتظار بر این بود که با اتکا به فراسیب و پرتقال است که در کشور تولید می
رسدهای باالتری دست مردم میها هم به دلیل سوءمدیریت با قیمتایام عید کاهش یابد اما حتی خود این میوه . 

ها کیست؟ بر اساس اسنادی که به دست خبرگزاری فارس رسیده است در این میان باید پرسید که مسؤول مستقیم این سوءمدیریت
های کشاورزی باغداران ایران زیرنظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با سردخانه شرکت کشت و حادیه سراسری تعاونیات

دشت دماوند قرارداد بسته استصنعت سرخ .  
میلیون و  7قراردادی به منظور نگهداری  82دی ماه  75بر اساس این سند در تاریخ  ین کیلوگرم سیب درختی ب 660هزار و  74

شوداین تعاونی و سردخانه منعقد می . 
اردیبهشت منعقد  75تعاونی باغداران در موعد مقرر نسبت به تخلیه سیب نگهداری شده اقدام نکرده و قرارداد متمم دیگری در 

کند که یه نمیشود و همچنان تعاونی باغداران سیب سردخانه را کامل تخلمنقضی می 89تیر ماه  75شود. این قرارداد در تاریخ می

 17دشت ناچاراً و طبق بندهای شود و در نهایت شرکت سرخها کیفیت خود را از دست داده و غیرقابل فروش میدر این مرحله سیب

کندکیلوگرم سیب موجود در سردخانه اقدام می 1170800قرارداد طرفین نسبت به امحاء مقدار یک  13و  . 
ازمان مرکزی تعاون روستایی واکنش نشان داد و اعالم کرد اتحادیه سراسری باغداران کشور ها سدر پی انتشار این خبر در رسانه

تن باقیمانده  500ای از محصول خریداری شده را رأساً و یا نیابتاً صادر نموده و در حال حاضر مشغول فروش حدود بخش عمده

به لحاظ حقوقی ارتباطی با این سازمان ندارد محصول خود از طریق صادرات و ارسال به کارخانجات کنسانتره است که .  
ماه به فروش رسانده با چه کیفیت و چه قیمتی بوده و  6هایی که پس از سازمان مرکزی تعاون روستایی توضیح نداد که این میوه

یا قابل استفاده است تن باقیمانده آ 500اصال از نظر علمی مدت زمان انبارداری سیب چه مدت است؟ همچنین توضیح نداده است که 
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ماه  6سازی شده بود به دست مردم نرسد و پس از گذشت ای که به عنوان ذخیره استراتژیک شب عید ذخیرهیا نه و چرا باید میوه

 .جهت جلوگیری از گندیدن از انبارها خالی کنند
ر حالی که بر اساس اساسنامه این سازمان، سازمان مرکزی تعاون روستایی در عین حال مسؤولیت حقوقی این کار را نپذیرفته است د

ها و های تعاون روستایی، تربیت کارمند برای سرپرستی شرکتها و اتحادیهمسؤولیت آموزش اصول تعاون و روش اداری شرکت
قبال این ها و اتحادیه تعاون روستایی و دیگر وظایف مشابه را در ها، توسعه شبکه تعاونی در روستاها، حسابرسی شرکتاتحادیه
ها دارد و نپذیرفتن مسؤولیت حقوقی در حقیقت شانه خالی کردن از این وظایف استاتحادیه . 

در این مدت انتقادهای زیادی به مسؤوالن وزارت جهاد کشاورزی درباره فساد سیب دماوند وجود داشته است اگر چه این اولین بار 
ر گذشته هم وجود داشته و پای وزیر هم به خاطر این مسئله به مجلس کشیده نیست وسابقه از بین رفتن انواع میوه و سیب زمینی د

 .شده است
های دماوند و فیروزکوه در مجلس راجع به این موضوع به وزیر جهاد کشاورزی تذکر داده و گفته است نماینده مردم شهرستان

المال تحمیل شده استمیلیارد لایر خسارت به بیت 170نزدیک به  . 
های دماوند اظهار داشت: هر زایی نیکو در خصوص فاسد شدن بیش از یک هزار تن سیب تنظیم بازار در یکی از سردخانهقاسم میر

پذیردها صورت میساله در دماوند مانند جاهای دیگر برای تنظیم بازار خرید سیب و نگهداری آن در سردخانه . 
دانند هر ساله با شکل خاصی از راهکار کاله گذاشتن سر دولت را خوب می وی افزود: متأسفانه با سازوکار غلط و افراد ناسالم که

 .سودجویی مواجه هستیم
رئیس دادگستری و بنده دو سال قبل به شکل دیگری همین مسأله را پیگیری کردیم که سیب ارومیه را به جای سیب دماوند به بازار 

کردندعرضه می . 
رغم تذکرات در شب عید امسال دو ماه قبل باز مطلع شدیم که سیب درجه یک )سوپر( علی نماینده مردم فیروزکوه و دماوند افزود:

در حال خراب شدن و به بازار عرضه نشده است و به بازرسی وزارت جهاد کشاورزی، مسئوالن و مدیران اجرایی شخصا خودم 
 .خبر دادم و متذکر شدم

صحن علنی مجلس به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به این موضوع تذکر شفاهی تیر ماه در  75میرزایی نیکو با بیان اینکه در روز 

افتد که باید وزیر جهاد کشاورزی با درایت دادیم تصریح کرد: متأسفانه در خرید محصوالت استراتژیک برای تنظیم بازار اتفاقی می
 .بیشتری به این موضوع ورود پیدا کند

ای و کشوری ادامه خواهیم داد تا با خاطیان ین موضوع پیگیری الزم را از مدیران منطقهوی تأکید کرده است، با توجه به حساسیت ا
  .این مسأله برخورد قانونی صورت گیرد

تن،  1700هزار تومان هزینه نگهداری مجموعاً برای  3تومان خریداری و با  7500وی تأکید کرد: این حجم سیب کیلویی  12 
های مربوط به آب، خاک، های موجود سیب است اگر ما هزینهال وارد شده است. البته این هزینهالممیلیارد تومان خسارت به بیت

المال تحمیل شده استها را در این زمینه لحاظ کنیم هزینه بسیار بیشتری به بیتوقت و انرژی کشاورز و دیگر سرمایه . 
شود و مردم انتظار دارند که حداقل در ایام عید بتوانند ولید میمیلیون تن سیب ت 9میلیون تن میوه در کشور و نزدیک به  19ساالنه 

ها که پایانی هم برای آن وجود ندارد سال به سال وضعیت بازار را تحت فشار قرار شرایط بهتری سپری کنند اما سوءمدیریت
ها تولید میوه کشور است بتوانند سایر میوهدهد. مردم انتظار دارند حداقل با اتکا به تولید فراوان سیب در کشور که حدود یک پنجم می

شودتری تهیه کنند ولی در عمل چنین نمیرا هم با قیمت مناسب .  
کنند تا تقصیر را به های مختلف تالش میپذیرند و با فرافکنیمشکل دیگر آن است که مسؤوالن حتی سوءمدیریت خود را نیز نمی

 .گردن دیگری بیندازند
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 9/5/89تاریخ : 

های تنظیم بازار شب عید دلیل کاهش کیفیتتاخیر در تخلیه سیب  
ها پایین آمده و قابل ارائه به بازار یفیت سیبهای تنظیم بازار شب عید صورت گرفته کگفت:با توجه به تاخیری که در تخلیه سیب

 .نیست
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  به گزارش به نقل از خبرگزاری صداو سیما حسین اردالنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  

شود و سال گذشته های سیب و پرتقال از جانب دولت خریداری میشب عید میوه دماوند با بیان اینکه هر ساله جهت تنظیم بازار میوه
محصول سیبی که هم اکنون در سردخانه   به انجام رسید، گفت: سازمان مرکزی تعاونی روستایی هم به روال قبل این اقدام توسط

کل کشور خریداری شده تا در زمان نیاز  کدماوند موجود است از طریق سازمان مرکزی تعاونی روستایی برایمحصوالت استراتژی
های مختلف به بازار ارائه شودبازار شب عید در استان . 

تن در سردخانه باقی ماند و مورد  ۷۱۱تن آن استفاده شد و  ۱۱..وی ادامه داد: به این منظور دو هزار تن سیب خریداری، اما 
 .استفاده قرار نگرفت

افزود: نماینده شهرستان هم دو ماه پیش وارد عمل شد و در مجلس تذکر داد تا زودتر این  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند
ها خارج شود، اما همه محصوالت خارج نشد و هم اکنون در حال تخلیه استمحصول سیب از سردخانه . 

:بیشتر بخوانید رسدهای واردات گندم به گوش میمیلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی/ زمزمه ۷خروج   
خریداری شده بود  تنظیم بازار شب عید های موجود در سردخانه دماوند که برایمدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: سیب

شود در تخلیه این محصوالت ماه دیگر محصوالت جدید برداشت می شد و با توجه به اینکه تا چندها وارد بازار میباید زودتر از این
ها تاخیر زیادی صورت گرفته استاز سردخانه . 

ها پایین آمده و قابل ارائه به بازار نیستها صورت گرفته کیفیت سیبوی بیان کرد: با توجه به تاخیری که در تخلیه سیب . 
  لینک خبر
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 تولیدات باغی 
 خبرنگاران جوان  – 5/6/89تاریخ : 

درصدی تولید محصوالت باغی ۱۳تا  ۰۳صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی برای اقتصاد کشور/ رشد   
شادلو گفت: در شرایط فعلی که فروش نفت کشور تحریم است، صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی برای اقتصاد محسوب می 

 .شود
صنعت، تجارت و کشاورزیخبرنگار وگو بامجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

بانی، درصدی محصوالت باغ ۶۱تا  ۱۱، با تاکید بر افزایش صادرات محصوالت باغی اظهار کرد: با توجه به رشد خبرنگاران جوان
 .به منظور پایداری تولید و جلوگیری از مشکالت بازار قطعا نیاز به صادرات داریم

وی افزود: در شرایط فعلی که فروش نفت کشور تحریم است، صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی برای کل اقتصاد به ویژه 
 .بخش کشاورزی محسوب می شود

مواجه هستیم، استمرار صادرات محصوالت باغی در تامین ارز مورد نیاز کشور  به گفته شادلو، در شرایطی که با محدودیت ارز
ای دنبال شود تا صادرات به طور قابل توجهی افزایش تاثیر بسزایی دارد. از این رو تالش ارکان نظام و روابط دیپلماسی باید به گونه

 .یابد و بازار محصوالت به تعادل برسد
های باغی وجود نداردهای تابستانه در بازار/ کمبودی در عرضه میوهپیش بینی کاهش نرخ میوه :بیشتر بخوانید  

نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه تولید محصوالت باغی بیش از نیاز بازار داخل است، بیان کرد: با توجه به رشد 
نهایت بهره برداری را داشته باشیم چرا که اگر تولید از دور خارج شود،  چشمگیر تولید نسبت به سال قبل، باید از فضای ایجاد شده

 .احیای آن چند دهه زمان نیاز دارد
ای تعیین شود که در شرایط تحریم بتوان از وی ادامه داد: با وجود مشکالت متعدد در امر صادرات، روابط دیپلماسی باید به گونه

ای به امنیت غذایی کشور وارد نشود، بلکه از دوران تحریم ظالمانه سربلند بیرون آییمهظرفیت صادرات بهره گرفت تا نه تنها لطم . 
شادلو با اشاره به اینکه نوسان قیمت محصوالت کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل امری طبیعی است، بیان کرد: با وجود 

ها نسانی، نوسان قیمت محصوالت کشاورزی همانند سایر بخشنوسان نرخ ارز، گرانی نهاده ها، ماشین آالت، حمل و نقل و نیروی ا
های های تولید، محصوالت خود را با قیمتتوان انتظار داشت که کشاورزان با وجود افزایش شدید هزینهامری بدیهی است و نمی

 .پایین عرضه کنند
کشاورزی به سبب شرایط اقتصادی در تالطم  نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در پایان تصریح کرد: اگرچه وضعیت محصوالت

 .است، اما در مجموع باید تدابیری اندیشیده شود تا تولید محصوالت کشاورزی استمرار داشته باشد
 لینک خبر 
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 تولیدات باغی 

خبرنگاران جوان  – 1/5/89تاریخ :   

کاری برای افزایش کیفیت و کمیت تولید هزار هکتار، سطح زیر کشت باغات گردو در کشور/ اجرای سرشاخه ۷۱۳

 گردو
کاری درختان گردو باهدف تغییر درختان بذری به ارقام دیربرگده در تعدادی از استان کشور در حال حسنی گفت: طرح سرشاخه

 .اجراست
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، داراب حسنی مدیرکل  

کاری درختان گردو باهدف تغییر های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: طرح سرشاخهدفتر امور میوه
صورت پایلوت در تعدادی از استان کشور در حال اجراسته، بهدرختان بذری به ارقام دیربرگد  

شود تا پس شده، بر روی تنه درختان کم ثمر انجام میوی ادامه داد: در این طرح سرشاخه کاری یا همان پیوند ارقام برتر و اصالح
م تحمل بیشتری داشته باشندیافته و درختان در مقابل تنش سرمای دیررس بهاره هاز رشد، کیفیت و کمیت محصول افزایش . 

تر روز دیربرگده ۷۱تا  ۶.ای که حدود شدههای سردسیری و خشک اضافه کرد: در این طرح ارقام اصالحمدیرکل دفتر امور میوه
شوند؛ درنتیجه تاج ایجادشده از طریق سرشاخه کاری ساله پیوند زده می ۶۱تا  ۱۱هستند، بر روی درختان بذری با سن تا حدود 

یربرگ و پر محصول خواهند شد و درنهایت باغداران شاهد افزایش کیفیت و کمیت تولید محصول خود خواهند بودد . 
سوم برای هزار هکتار است، افزود: از این سطح حداقل یک ۶۱.بر وی بابیان اینکه سطح زیر کشت باغات گردو در کشور بالغ

شودبینی میسرشاخه کاری پیش . 
یابد، گفت: عملکرد در واحد توجهی کاهش میکاری خسارت سرمازدگی بهاره به میزان قابلاینکه با انجام سرشاخهحسنی با اشاره به 

 .سطح نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت
های سردسیری و خشک ادامه داد: مزیت دیگر استفاده از رقم یا ارقام برتر افزایش یکنواختی، کیفیت و مدیرکل دفتر امور میوه

رپسندی محصول استبازا . 
درصد باغات گردو به کرم خراط ۱۶تا  ۱۱تن رسید/ آلودگی  ۱۱۱.دو در استان تهران به تولید گر :بیشتر بخوانید  

وی با اشاره به اینکه در باغبانی امکان تکثیر رویشی مزیتی است که با آن امکان ازدیاد درختان پربار و باکیفیت فراهم است، گفت: 
ستندتر نیز هدرختان پیوندی عالوه بر موارد ذکرشده، زود بارده . 

های مختلف کشور با توانند این برنامه را در استاناند که میدیدهنفر آموزش ۷۱۱حسنی اضافه کرد: تاکنون در این طرح بیش از 

 .سرعت بیشتری پیگیری و اجرا کنند
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس – 5/5/89تاریخ : 

میلیون راس رسید ۳۰به  ۲۸تعداد دام سبک کشور در تیرماه   
 ۶۴۱۶های کشور د و بره موجود در دامداریدهد که تعداد گوسفننتایج طرح آمارگیری ماهانه تعداد دام سبک، در تیر ماه نشان می 

میلیون رأس بوده است .۹۱.میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله  . 
 

از سوی مرکز آمار ایران اعالم شد .۷های کشور در تیرماه سال تعداد دام سبک موجود در دامداری . 
 

دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در نشان می .۱۷.اه گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در تیرمنتایج طرح آمارگیری اندازه
 ۷و  ۱۷.ترتیب  میلیون رأس بوده است که نسبت به ماه قبل، به .۹۱.میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله  ۶۴۱۶های کشور دامداری

 .درصد کاهش یافته است
 

زار رأس بزغاله در خردادماه امسال در ه ۱۷.هزار رأس بره و  ۶۷۷های دیگر این طرح آمارگیری، تعداد طبق یافته
درصد کاهش داشته است ۴۱و  ۹۷ترتیب دهنده دام سبک کشور متولد شده است که نسبت به ماه قبل بههای پرورشبرداریبهره . 

 
ایش در که با افزایش ز نحویهای دام سبک، جمعیت این نوع دام در طول سال همواره در حال تغییر است، بهبا توجه به ویژگی

های پرواری های بهار و تابستان، با کاهش زایش و همچنین خروج دامیابد و در فصلهای پاییز و زمستان، جمعیت افزایش میفصل
یابدها، جمعیت کاهش میبرداریاز بهره . 

 
زمستان رخ داده است  های دام سبک در فصلدهد که اوج زایششروع شده است نشان می ۱۷۹.نتایج این آمارگیری که از مهر ماه 

بینی مرور وارد چرخه تولید گوشت کشور شوند و بر این اساس، پیشها بههای پرواری حاصل از این زایشرود دامکه انتظار می
های آتی با شدت بیشتری ادامه پیدا کندشود روند عرضه دام سبک برای تولید گوشت در ماهمی . 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
 

خبرنگاران جوان  – 3/5/98تاریخ :   

درصدی قیمت دام زنده در بازار/مشکلی در عرضه دام عید قربان نداریم ۷۰کاهش   
هزار  ۱۱.درصدی قیمت دام زنده در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت گوشت در اکثر نقاط کمتر از  ۱.ش سلطانی از کاه

 .تومان است
صنعت، تجارت و کشاورزی سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

اظهار کرد: با توجه به آنکه اولویت اصلی تنظیم بازار داخل است، از این رو  قاچاق دام با اظهار بی اطالعی نسبت به جوان،

 .مسئوالن ذی ربط باید جلوی قاچاق را بگیرند تا بازار ساماندهی شود
به اینکه کمبودی در عرضه دام زنده نیست، افزود: بنابر آمار قیمت دام زنده و الشه به سبب ازدیاد عرضه نسبت به وی با اشاره 

ها اعالم آمادگی کردند که دام روی دستشان مانده استکاهش چشمگیری داشته به طوریکه برخی استان ۷۹اسفند  . 
ن نداریم، بیان کرد: بنابر مکاتبات صورت گرفته در نظر داریم که با سلطانی با اشاره به اینکه مشکلی در عرضه دام عید قربا

 .عرضه مستقیم دام از سودجویی عوامل واسطه و دالالن جلوگیری کنیم
درصد رسید/کاهش محسوس قیمت گوشت در بازار ۷۱های دامداری به انباشتگی دام سبک در واحد :بیشتر بخوانید  

درصد در بازار کاهش یافته است، گفت: هم اکنون قیمت  ۱.تا  ۷.مدیر عامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه قیمت گوشت و دام زنده 
هزار تومان در بازار  ۷۱.یکه در ایام پایانی سال گوشت با نرخ باالی هزار تومان است، در حال ۱۱.گوشت در اکثر نقاط کمتر از 

شدخرید و فروش می . 
هزار تومان اعالم کرد ۱۶تا  .۱هزار و دام سنگین را  ۱۴وی متوسط قیمت دام زنده سبک را  . 

ان کرد: با توجه به ازدیاد تقاضا برای سلطانی با اشاره به اینکه افزایش قیمت دام زنده در آستانه عید قربان دور از انتظار نیست، بی
دهندخرید دام زنده در روز عید قربان بدیهی است که دالالن با سوء استفاده از شرایط بازار قیمت را مقطعی افزایش می . 

ردند تا این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون دالالن و واسطه ها، دام را به منظور عرضه در عید قربان خریداری و نگه داری ک
های باالیی در بازار به فروش رسانندبتوانند با قیمت . 

هزار تومان در بازار بیان کرد: همه ساله بسیاری از عوامل واسطه جیب  ۶۷وی در پایان با انتقاد از عرضه دام زنده با نرخ باالی 

های واسط را از بین ببریمم که حلقهخود را برای عید قربان دوختند، از این رو با عرضه مستقیم در میادین در نظر داری . 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 

نا ایر – 1/5/89تاریخ :   

درصد رشد کرد ۷۰تلفات بیماری نیوکاسل در واحدهای مرغداری   
در واحدهای مرغداری درصدی تلفات مرغ گوشتی  ۷.عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران از رشد  -ایرنا  

  .خبرداد و گفت: برای جلوگیری از ادامه این روند باید تدابیر ایمنی الزم از سوی دستگاه های مسئول اتخاذ شود
« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سالهای گذشته میزان تلفات واحدهای مرغداری « برومند چهارآیین

سازد درصدی تلفات می تواند تولید را با مشکل روبرو ۷.نگرانی نداشت، اما رشد  د بود و جایبین پنج تا هشت درص . 
درصد  ۶۱ و اظهار داشت: حدود دانست وی علت اصلی بروز بیماری نیوکاسل در واحدهای مرغداری کشور را کمبود واکسن

مورد نیاز صنعت طیور در داخل کشور تامین می شود  واکسن . 
تامین کنند که چندان کیفی  و یا منابع داخلی نون تولید کنندگان ناچارند واکسن مورد نیاز خود را از برخی کشورهااک وی گفت: 

 .نیست
تومان ۶۱۱هزارو  ۶.قیمت مرغ برای مصرف کنندگان    

افزایش تقاضای  کمبود عرضه در اثر تلفات از بیماری نیوکاسل، کاهش انگیزه تولید کنندگان برای جوجه ریزی ،  چهار آیین،
دانست و گفت: قیمت  مصرف گوشت مرغ به جای گوشت قرمز و ماهی را از جمله عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ در هفته گذشته

تومان  ۶۱۱هزارو  ۶.تومان و گوشت مرغ برای مصرف کنندگان  هزار ۱.هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی درب واحدهای تولیدی 
 .است

اجحاف به مصرف   فعلی  قیمت گوشت مرغ منطقی است و عرضه این محصول با قیمتی هایی بیش از نرخوی براین باور است که 
 .کنندگان محسوب می شود

قیمت تمام شده  کمتر از  قیمت گوشت مرغ عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی اظهارداشت: طی چهارماه گذشته
از ابتدای امسال تا اواسط   روبروبود، بطوری که  ید صنعت طیور با ضررعرضه می شد تا جایی که زنجیره تول تولید،
تومان  ۶۱۱هزار و  ..  تومان درب واحدهای تولیدی و ۶۱۱قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی نزدیک هفت هزار و   تیرماه

هزار تومان زیان می دادند ۷گرم مرغ  برای مصرف کنندگان بود که تولید کنندگان با وجود افزایش هزینه های تولید، روی هر کیلو . 
وی ادامه داد: پیش از این نیز به منظور حمایت از تولید کنندگان مرغ گوشتی ، شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز موظف شد هر 

هزارتومان از درب کشتارگاه خریداری کند ۱.کیلوگرم مرغ منجمد را با قیمت  . 
ترین در نیوکاسل انگلستان تشخیص داده شد و یکی از مهم ۷۷۴.است که نخستین بار در سال بیماری نیوکاسل یک بیماری ویروسی 

های گوشتی در صورت های بسیاری از جوجهشوند و گلههای پرندگانی است که به صورت صنعتی و متراکم پرورش داده میبیماری
شوندعدم واکسیناسیون با این بیماری درگیر می . 

است در ایران شناسایی شده ۱۷۷. این بیماری در سال . 
 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 

خبرگزاری فارس – 5/5/89تاریخ :   

اران ایرانی گونه جدید آنفلوانزای مرغی کشورهای آسیایی را درگیر کرد/ هشدار به مرغد  
ها ویروسی و مسری است هشدارها بیماری آنفلوانزای مرغی کشورهای آسیایی را درگیر کرده است و با توجه به اینکه این بیماری

  .درباره پیشگیری و مقابله با این بیماری باید جدی گرفته شود
ته گذشته کشور تایوان گزارشی از شیوع آنفلوانزای الملل خبرگزاری فارس به نقل از واتاگنت، در هفبه گزارش گروه اقتصاد بین

های این کشور برای کاهش تاثیرات پرندگان در این کشور اعالم کرد. در هند نیز صنایع مرغداری این کشور گزارشی از حمایت
  .آنفلوانزای پرندگان و جلوگیری از ادامه شیوع آن اعالم کرده است

لوانزای پرندگان در تایوان شیوع پیدا کرده و برخی از کشورها اقدامات مشترکی را برای براساس این گزارش نو ع جدیدی از آنف
اندمقابله با این نوع آنفلوانزا آغاز کرده .  

ای بیماری ویروسی است و این ویروس دارای سه تیپآنفلوانزای پرندگان گونه  A,Bو C است.  
کند و ساالنه بخشی از صنعت های بسیار زیادی را وارد میرندگان خسارتبه گزارش فارس، در کشور ما هم بیماری آنفلوانزای پ

استان کشور ما درگیر بیماری آنفلوانزای مرغی بود و باعث شد  5گیرد. در چند سال گذشته مرغ کشور را در بر میمرغ و تخم

های کشور معدوم شوندبخش زیادی از محصوالت مرغداری .  
 لینک خبر
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 چای
 ایرنا  – 2/5/89تاریخ : 

برابر شد بهای چای خارجی سه  
قیمت چای خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون دو تا سه برابر افزایش یافت؛ فعاالن اقتصادی دلیل این افزایش قیمت را  -ایرنا  

کنندتومانی برای این کاال ذکر می ۶۷۱۱حذف ارز دولتی  .  
تومان، دو  ۶۱۱هزار و  ۴۹ان، گلستان توم ۷۱۱هزار و  ۹۶برندهای مختلف توینینگز  خارجی بهای هر نیم کیلوگرم چای خشک

تومانی،  ۶۷۱۱است؛ در حالی که پیش از این با دریافت ارز  هزار تومان ۴۱جهان  هزار تومان و ۹۱هزار تومان، احمد  ۹۱غزال 
احمد  تومان ، ۷۱۱هزار و  ۷۷تومان، دو غزال  ۷۱۱هزار و  ۷۷هزار تومان، گلستان  ۱۹قیمت همین کاالها برای چای توینینگز 

تومان ۶۱۱هزار و  ۷۷ تر به دلیل کمبود تقاضا هنوز نرخ شود برخی برندهای ضعیفهزار تومان بود؛ البته گفته می .۷جهان  و  

اندکاالهای خود را اضافه نکرده . 
ذف ارز از ح معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی« اکبر مهرفردعلی»ابتدای اردیبهشت ماه امسال 

نظام یکپارچه معامالت  مقرر شد بر اساس تومانی برای واردات گوشت قرمز، کره، حبوبات و چای خبر داد و ۶۷۱۱دولتی با نرخ 
و وارد کشور شود ارزی این کاالها با ارز نیمایی تامین . 

گرمی  ۶۱۱ر شد، قیمت هر بسته مرکز آمار ایران منتش متوسط قیمت اقالم خوراکی مناطق شهری که توسط بر اساس آخرین گزارش
۱۶، .۷چای خارجی در خردادماه سال  درصد افزایش داشته  .۶۴۱تومان شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۶هزار و  

تومان بود ۷.۶هزار و  ۷۱گرمی چای خارجی  ۶۱۱قیمت هر بسته   ۷۹است؛ به طوری که در خردادماه سال  . 
 ۷۶هزار تن از محل واردات و  ۹۶هزارتن است که از این میزان  ۱۱.چای کشور ساالنه نیاز مصرفی  گزارش ها حاکی است

دهد سهم چای خارجی در بازار داخلی سه چهارم سرانه مصرف و چای داخلی ما شود که نشان میهزار تن از تولید داخلی تامین می
 .سهم یک چهارمی در این بازار را دارد

تومانی دور از تصور نبود  ۶۷۱۱ز افزایش قیمت چای در پی حذف ار  
« دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران با بیان این که چای ایرانی به دلیل طعم خاصی که دارد ذائقه همه افراد جامعه « کاوه زرگران

 ۱۶۷۱های خارجی دارند که با حذف ارز را در بر نمی گیرد، گفت: امروز بخش عمده مردم ایران گرایش به سمت مصرف چای
ماه، افزایش سه برابری قیمت چای دور از تصور نبودتومانی در پایان فروردین . 

وی اظهار داشت: با حذف ارز دولتی واردکنندگان ناچارند که این کاالها را با ارز نیمایی یا آزاد تامین و وارد کشور کنند که با توجه 
ری قیمت چای خارجی منطقی استبه فاصله قیمت ارز آزاد نسبت به ارز دولتی، افزایش سه براب . 

دالر تغییر پیدا کرده است لایر و هاینرخ محاسبات  بلکه جهانی چای گران نشده، دبیر کل کانون صنایع غذای ایران گفت: قیمت . 
درصد قیمت هر بسته چای را خود محصول  ۷۶تا  ۷۱بندی را در افزایش قیمت چای اندک دانست و افزود: بیش از وی سهم بسته

درصد است ۱.تا  ۶بندی آن تنها بین دهد و هزینه بستهچای خشک تشکیل می . 
زرگران با بیان این که گوشت قرمز، چای و حبوبات سهم زیادی در سبد خانوار ایرانی دارند اضافه کرد: الزم است دولت پیش از 

ارزان کردن سبد خانوار یا عرضه بست  تومانی برای حفظ قدرت خرید مردم باید راهکارهای جایگزین همچون ۶۷۱۱حذف ارز 
گرفت تا مردم با مشکل تامین این کاال ها مواجه نشونددر نظر می های حمایتی . 

دهد که با کاهش قدرت خرید مردم در روستاها و شهرها، مصرف چای نیز کاهش پیدا کندوی گفت: شرایط فعلی نشان می . 
هزارتن چای خارجی وارد کشور شد  ۴۷سال گذشته   

«  ۶۷۱۱  ارز رئیس سازمان چای کشور نیز در این خصوص به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: دولت با حذف« سازحبیب جهان

شدن چای ایرانی با چای خارجی شدموجب قابل رقابت تومانی . 
که  شور شدتن چای خارجی وارد ک ۷۱۱هزار و  ۴۷  آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، پارسال وی اظهار داشت: بر اساس

 .بخش عمده آن مربوط به هندوستان و سریالنکا بود
همچنان  های دولت از این صنعت،به دلیل حمایت های اخیرسال افزود: با وجود افزایش قیمت چای تولید داخل در رئیس سازمان چای

 .قیمت چای داخلی با خارجی قابل رقابت نیست
اتی را اقدامی مثبت در چارچوب تقویت تولید چای داخلی بیان کرد و گفت: حذف تومانی برای چای وارد ۶۷۱۱ساز حذف ارز جهان

چای داخلی را در بازار افزایش داده است ارز دولتی از چای وارداتی و تخصیص ارز نیمایی به آن، قدرت . 
  لینک خبر
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 چای 
 ایرنا  – 7/5/89تاریخ : 

ر پرداخت شددرصد مطالبات چایکاران شمال کشو  
تن برگ سبز چای به ارزش ۱۶.هزار و  ۴۷رئیس سازمان چای کشور گفت: امسال از ابتدای فصل برداشت تا کنون،  -ایرنا  

۱.میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که بیش از  .۷۱   .درصد این مبلغ پرداخت شده است 
درصد مطالبات چایکاران بالغ بر  ۷.افزود: تا کنون « جهان سازحبیب   »به گزارش روز چهارشنبه وزارت جهاد کشاورزی، 

به تدریج به حسابشان واریز و تسویه می شود میلیارد تومان پرداخت شده و بقیه ۹۱. . 
۱۶.هزار و  ۶۱حدود  درصد کل برگ سبز چای برداشت شده و ۹۱  وی با بیان این که تن درجه یک بوده و از این میزان خرید  

هزار تن درجه دو است ۷. درصد دیگر به میزان ۱۱ی حدود برگ سبز چا . 
را از عوامل افزایش انگیزه کشاورزان در  رئیس سازمان چای کشور انجام تعهدات دولت در حمایت از چایکاران در چند سال گذشته

میلیارد تومان آن سهم  ۹۱میلیارد تومان پول پرداخت شده بابت برگ سبز چای، حدود  ۹۱.کشت چای دانست و تصریح کرد: از 
میلیارد تومان دیگر از سوی کارخانجات فرآوری چای بوده است ۱۱.دولت و  . 

تومان و برای درجه دو هر  ۱۴۱۱جهانساز، قیمت تضمینی برگ سبز چای در سال جاری را برای نوع درجه یک هر کیلوگرم 
کرد و گفت تومان ذکر ۷۷۱۱کیلوگرم  عالوه بر قیمت تضمینی برگ سبز، مبالغی را به عنوان  کارخانه فرآوری چای ۱۱.حدود  :

هر کیلوگرم می باشد  تومان به ازای ۶۱۱.تا  ۶۱۱کیفیت برگ سبز چای پرداخت کرده اند که بین  . 
  حذف ارز رسمی واردات چای، به نفع تولید داخلی

کرد و گفت: حذف ارز  لید چای داخلی بیانتقویت تو تومانی برای چای وارداتی را اقدامی مثبت در چارچوب ۶۷۱۱وی حذف ارز 
ضمن آن که کارخانه های  دولتی از چای وارداتی و تخصیص ارز نیمایی به آن موجب قدرت رقابت چای داخلی در بازار شده و

فرآوری چای داخلی نیز به کیفی سازی چای خشک روی آورده اند و ذائقه مصرف کنندگان به سمت چای داخلی سوق پیدا کرده 
ستا . 

کشور جهان از جمله عراق،  ۱۶هزار تن چای به  ۴.صادرات چای خشک افزود: سال گذشته   رئیس سازمان چای کشور،پیرامون
تن چای خشک داخلی بود ۶۷۴ که فروردین ماه امسال نیز این میزان برابر با افغانستان و تاجیکستان صادر شد . 

داخل نوسان نرخ ارز یکی از علل صادرات چای خشک تولید  
نیاز داخلی به چای خشک اضافه کرد: این محصول باید برای تامین نیاز مردم مورد استفاده قرار گیرد،   جهان ساز ضمن یادآوری

انجام می دهند نیز  اما تجار با توجه به قیمت ارز و همچنین حفظ مشتریان خارجی، صادرات . 
۶..تولید  از می شود وبعدی برگ سبز چای از مردادماه جاری آغ وی گفت: برداشت سال جاری پیش  هزار تن برگ سبز چای در 

 .بینی شده بود که افزایش دما موجب شد از پیش بینی هایی که در ابتدای فصل برداشت برگ سبز چای داشتیم، فاصله داشته باشیم
 
 
 
  لینک خبر
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 خرما

 خبرنگاران جوان  – 9/5/89تاریخ : 
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رسدهزار تن می ۰۳۳ولید خرما به یک میلیون و ت  
هزار تن برسد ۷۱۱شود که تولید خرما به یک میلیون و رشید فرخی گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می . 

صنعت، تجارت و کشاورزی دبیر انجمن خرما در گفت و گو با خبرنگارمحسن رشید فرخی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

شود که تولید خرما به یک اعد اقلیمی پیش بینی می، درباره آخرین وضعیت تولید خرما اظهار کرد: با توجه به شرایط مسجوان
هزار تن برسد ۷۱۱میلیون و  . 

های درصد محصول تولیدی به بازار ۷۹تا  ۷۶شود که درصدی صادرات خرما خبر داد و گفت: امسال پیش بینی می ۱۱وی از رشد 
 .هدف صادر شود

ها منطقی دانست و افزود: هم اکنون هر کیلو خرما فروشی هزار تومان را در خرده ۶۶تا  ۱۶رشید فرخی عرضه خرما با نرخ 
های باالتری در بازار به شود و تنها به سبب عوامل واسطه با نرخهزار تومان از کشاورزان خریداری می ۷۷تا  ۷۱حداکثر با نرخ 

رسدفروش می . 
درصدی خرما/ ممنوعیت صادرات راهکار تنظیم بازار خرما نیست ۱۶بینی افزایش پیش :بیشتر بخوانید  

پیرامون صادرات گفت: اگرچه ممنوعیت صادرات خرما لغو شد، اما دبیر انجمن خرما با انتقاد از تصمیمات یکباره مسئوالن امر 
 .اتخاذ تصمیم یکباره مسئوالن دولتی، کارنامه صادراتی ما را خدشه دار کرده است

درصدی تولید و افزایش صادرات منجر به نوسان شدید قیمت خرما شد که با بازگشت ارز به  ۱۱وی ادامه داد: سال گذشته کاهش 
، صادرات معقول شدسامانه نیما . 

برابری در بازار داشته  ۱قیمت سم، کود، مواد بسته بندی و سایر عوامل تولید افزایش   رئیس انجمن ملی خرما با اشاره به اینکه
های گذشته، بدیهی است که کشاورزان مطابق با تورم های کشاورزی نسبت به سالاست، بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه داده

به عرضه محصوالت خود در بازار هستند حاضر . 
به گفته رشید فرخی، با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و افزایش تولید خرما در سال زراعی جدید، جای هیچگونه نگرانی مبنی بر 

 .تنش قیمت در بازار نیست
وارد کشور شد، گفت: با توجه به رشد تولید وی در پایان با اشاره به اینکه سال گذشته نیم میلیارد دالر از محل صادرات خرما ارز 

از این رو بارها به مسئوالن اعالم کرده ایم که مخالف   های هدف صادر شود،درصد این محصول به بازار ۱۱تا  ۷۱خرما باید 

 .عوارض صادراتی گمرک هستیم چرا که در صورت وضع عوارض صادرات، از این محل ارز آوری به کشور نخواهیم داشت
  لینک خبر
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 خبرگزاری فارس – 5/5/89تاریخ : 

دلیل کاهش نرخ خرید تضمینی گندم/ خرید توافقی آغاز شد 4  
فقی توسط عامل برای کاهش خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: خرید توا 9مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان 

  .بخش خصوصی آغاز شده است
ه هفته گذشتگزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که نیمی از فصل برداشت خرید تضمینی گندم سپری شده،  به

درصد کاهش یافته است 8معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خبر داد خرید تضمینی گندم نسبت به مشابه سال گذشته  . 
درصدی هم مطرح کردند 11ها حتی کاهش رسانهبرخی . 

ضمن تایید کاهش وگوی اقتصادی شبکه خبر گفت کیا مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در برنامهامروز مرتضی سعیدی
های خوزستان، گلستان و لرستان، حذف یارانه آرد و ورود بخش خصوصی به خرید تضمینی گندم، دالیل آن را سیل اخیر در استان

پایین بودن خرید تضمینی گندم و احتمال کشاورزان برای افزایش نرخ خرید تضمینی اعالم کردخرید توافقی، . 
وگودر ادامه گفت تواند بخش زیادی از گندم کشاورزان را از گردونه خرید ید کرد که کاهش خرید تضمینی گندم میکیا تایسعیدی 

 .تضمینی خارج کند
تن گندم کشاورزان در انبارها مانده و به مراکز خرید دولتی تحویل  میلیون 7مجری این برنامه اعالم کرد: بر اساس آمارها حدود 

دهندنمی . 
 خرید توافقی گندم آغاز شد*

های خصوصی اعالم شده تا بر اساس توافقی از مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: به بخش
گیرد انجام شودبر اساس توافقی که بین خریدار و فروشنده صورت میتواند خریداری کنند. پایه این قیمت می گندمکاران کشاورزان . 

 تومان باالتر رفته است، 1950های جنوبی تا به گزارش فارس، در روزهای گذشته اعالم شد که نرخ این خرید توافقی در استان

اصناف بلکه دالالن گندم را به قیمت مشاهدات خبرنگار فارس در استان اردبیل هم حاکی از این است که نه بخش خصوصی از جنس 
کنندتومان خریداری می 1950تا  1900 . 

تن بود میلیون 13.5سال گذشته  تن باشد و این تولید در میلیون 19شود که تولید امسال کیا برآورد میبه گفته سعیدی . 
تواند به کاهش خرید تضمینی و ماندن گندم در انبارها کمک کند انتظار کشاورزان برای که می دیگری وی همچنین اعالم کرد: دلیل

فزایش قیمت خرید تضمینی است، اما این افزایش در سال جاری منتفی است و اگر احتماال افزایشی هم صورت بگیردا مابه 
 .آن به همه کشاورزان پرداخت خواهد شد التفاوت

اگر کشاورزی در انتظار افزایش قیمت خرید مانده اند، حتی در صورت افزایش قیمت هم کرد: وی تاکید آن پرداخت  التفاوتمابه 

توانند محصوالت خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهندهد شد و میخوا . 
مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به اینکه دلیل اینکه برای نخستین بار قیمت جو از گندم فراتر رفته است، گفت: 

د قیمت جو به دلیل افزایش تقاضای داخلی که به دهند و انتظار دارنبرخی کشاورزان قیمت محصول خود را با نرخ ارز تطبیق می
شود افزایش داشته باشددام استفاده می خوراک عنوان . 

بودن آن با قیمت باالتری به  وارداتی پرمصرف در خوراک دام و طیور است و به دلیل نهاده به گزارش فارس، جو به عنوان یک
کنندتولید داخل را با قیمت وارداتی مقایسه می رسد بنابراین تولیدکنندگان داخلی همدست کشاورزان می . 

 قاچاق گندم به دلیل نرخ پایین خرید تضمینی گندم*
مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین قاچاق گندم به دلیل پایین بودن قیمت داخل نسبت به کشورهای همسایه و جهان 

عامل قاچاق باشدتواند را رد نکرد و گفت: هرگونه اختالف قیمت می . 
تومان است، در حالی که قیمت گندم از  7500هزار تومانی قیمت گندم در بازارهای جهانی کیلویی  17به گفته وی حتی با دالر 

شودخریداری می 1200کشاورزان  . 
 دولت باید نرخ گندم را تا پایان شهریور اعالم کند*

گذار باشد، گفت:  تواند در کاهش سطح زیرکشت سال آینده تاثیری گندم میوی در پاسخ به سوال مجری که نرخ پایین خرید تضمین
است که باید دولت بر اساس قانون تا پایان شهریور اعالم کند و اگر این نرخ  نرخی گذار در سطح زیر کشت سال آینده عامل تاثیر

یابدکشاورزان را راضی کند، سطح زیر کشت سال آینده کاهش نمی . 
  لینک خبر

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980505000245/4-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اول مردادماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

 خرید تضمینی /  خدمات
 خبرنگاران جوان  – 1/5/89تاریخ : 

هزار میلیارد ریال تسهیالت به خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی ۷۳اختصاص   
هزار میلیارد لایر تسهیالت به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید تضمینی و توافقی محصوالت  ۱.شیرزاد از اختصاص 

 .کشاورزی خبر داد
به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، حسین شیرزاد رئیس هیات مدیره و  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

 مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار کرد: دولت با توجه به لزوم تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید به موقع
هزار میلیارد لایر  ۱.محصوالت کشاورزی و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی تولیدکنندگان بخش کشاورزی، با اختصاص مبلغ 

های عامل به سازمان مرکزی تعاون روستایی برای خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی موافقت تسهیالت از طریق بانک
 کرد

  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 

 خبرنگاران جوان  – 9/5/89تاریخ : 

رسدگوش می های واردات گندم بهمیلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی/ زمزمه ۰خروج   
میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، اما خبر از احتمال واردات آن به گوش  ۱۶..در شرایطی که برآورد می شد امسال 

رسدمی . 
هایی که از سوی ، با وجود هشدارگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

تومان تعیین کرد که این بدان معناست که دولت توجهی  ۹۱۱مسئوالن مختلف داده شد، اما دولت نرخ خرید تضمینی گندم را هزار و 
و نیم میلیون تن  ..د در چهارمین سال خودکفایی گندم حدود به اجرای قانون خرید تضمینی ندارد. در شرایطی که برآورد شده بو

رسد. تخلفات پی در پی دولت در اجرای اکنون خبر از احتمال واردات آن به گوش میشود، اما همگندم از کشاورزان خریداری می
ر شرایط فعلی تحریم، تأمین های بزرگی را برای تولید ایجاد کرده است چراکه دقانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، چالش

رودترین اقدامات در مواجهه با دشمن به شمار میامنیت غذایی یکی از مهم . 
ماه از فصل برداشت گندم در حالیکه به گفته متولیان امر تولید این محصول استراتژیک در کشور با رشد همراه است،  ۶با گذشت 

های صنفی کاهش چشمگیری داشته ان بسیاری از مسئوالن وزارت جهاد و تشکلاما خرید تضمینی در مقایسه با مدت مشابه به اذع
رویم تا از آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و دالیل بی رغبتی کشاورزان نسبت به تحویل ربط میاست. حال به سراغ مسئوالن ذی
 .گندم به مراکز دولتی باخبر شویم

 اهمال در اجرای قانون خرید تضمینی :بیشتر بخوانید
از کاه است قیمت کنونی گندم کمتر  

زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگارمحمدشفیع ملک گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان های تولید اظهار کرد: با در مقایسه با هزینه  د از نرخ ناعادالنه قیمت خرید تضمینی گندمبا انتقا  

 ۷۹ – .۷ها و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی وجود آن که تمامی تشکل
کنند که در نهایت این امر موجب شد تا کشاورزان رغبت چندانی  معترض بودند، اما نتوانستند دولت را به اصالح نرخ خرید متقاعد

 .به تحویل گندم به مراکز خرید دولتی نداشته باشند
ها و نمایندگان مجلس مبنی بر اصالح نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو، های متعدد تشکلوی افزود: با وجود تالش

تومانی رضایت  ۹۱۱ه هیچ عنوان این موضوع را نپذیرفتند و از آنجا که نرخ هزار و اما شورای اقتصاد و سازمان برنامه ب
ها حاضر نیستند با این قیمت گندم تولیدی خود را به دولت بفروشندآن  کند،های تولید جلب نمیتولیدکننده را به سبب افزایش هزینه . 

کنند یا برای گذراندن معیشت خود ها ذخیره مییمت، گندم خود را در انباربسیاری از کشاورزان به امید افزایش ق  زاده ادامه داد:ملک
رود و دولت برای گران میدهند که در نهایت منافع این امر به جیب سودجویان و واسطهبا قیمتی باالتر از نرخ خرید به دالالن می

التر از نرخ خرید اقدام به واردات کندبرابر با ۱تا  ۷هایی شود با قیمتتأمین گندم مورد نیاز کشور مجبور می . 
اکنون بسیاری از رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت کنونی خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ کاه است بیان کرد: هم

دام به خرید از کشاورزان ها اقهای دامی اعم از جو ،به دلیل قیمت پایین گندم نسبت به سایر نهادهدامداران به سبب نوسان نرخ نهاده
کنندمی . 

های همسایه باالتر از قیمت داخلی است از این رو گفت: با توجه به آنکه نرخ گندم در کشور قاچاق گندم وی درباره آخرین جزئیات
ه تا کشاورزان کنند و همین موضوع موجب شدهای باالتر اقدام به خرید گندم از دالالن میهای هدف با قیمتبسیاری از تجار بازار

 .رغبتی به تحویل این محصول به مراکز دولتی نداشته باشند
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: بنابر آمار میزان خرید  خرید تضمینی گندم درصدی ۶۱تا  ۶۱زاده از کاهش ملک

ین روند دولت ناچار است گندم مورد نیاز داخل را با تضمینی گندم در مقایسه با سال قبل کاهش چشمگیری داشته است که با ادامه ا
های اطراف قابل مقایسه با های خارجی کشورهای همسایه وارد کند در حالیکه کیفیت گندمهزار تومان از کشور ۱نرخ باالتر از 

 .محصول داخلی نیست
در حق کشاورزان ظلم کرد که برای  ۷۹-.۷برای سال زراعی  قیمت خرید تضمینی گندم وی ادامه داد: شورای اقتصاد در تعیین

 .تبعات کاهش خرید تضمینی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولیان امر باید پاسخگو باشند
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از این مسئله که دولت توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت 

دارد اظهار کردکشاورزی ن دهد که محصول خود را با به تولیدکنندگان این اختیار را می قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی :

هر قیمتی در بازار آزاد به فروش برسانند و چنانچه موفق به فروش محصول خود نبودند، دولت مکلف است با نرخ خرید تضمینی، 
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کند با زیان احتمالی خریداری کند، اما در شرایط کنونی دولت کشاورزان را مکلف میها را برای جلوگیری از ضرر و محصول آن
 .نرخ تعیین شده گندم را به مراکز دولتی بدهد

های دلخواه در ها نگهداری کنند یا با قیمتتوانند گندم تولیدی خود را در انباروی ادامه داد: بنابر قانون خرید تضمینی، کشاورزان می
های تولید را برای نرخ خرید تضمینی فروش برسانند که متأسفانه در شرایط فعلی دولت نه تنها قیمت منطقی مطابق با هزینهبازار به 

های تولید نیست گندم را تحویل مراکز های فعلی که جوابگوی هزینهگندم تعیین نکرده است بلکه از کشاورزان انتظار دارد با نرخ
های جدی در آینده ایجاد خواهد کردین امر چالشدولتی دهند که بدون تردید ا . 

  
درصد باالتر از قیمت گندم است ۶۱قیمت گندم از آب معدنی هم کمتر است/ برای اولین بار در تاریخ کشاورزی نرخ جو   

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار

،خبرنگاران جوان با انتقاد از بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم اظهار کرد: سال گذشته دولت با وجود   

ینی گندم نکردهای متعدد توجهی به اصالح نرخ خرید تضمهشدار . 
های ظالمانه وی افزود: افراد تصمیم گیر در بدنه دولت متأسفانه نگاه ملی محور ندارند چرا که در شرایطی که کشور دچار تحریم

شداست نباید در تعیین قیمت تضمینی و حق قانونی کشاورزان کوتاهی می . 
ه کشاورزان تحمیل شده است، اظهار کرد: هم اکنون برای اولین بار تومانی گندم به زور ب ۹۱۱اسدی با اشاره به اینکه نرخ هزار و 

درصد باالتر از قیمت گندم است و همین امر موجب شده تا کشاورزان تمایلی به تحویل گندم  ۶۱تا  ۱۱در تاریخ کشاورزی قیمت جو 
 .به مراکز دولتی نداشته باشند

نی گندم با یک کیلوگرم آب معدنی یا نمک قابل مقایسه نیست، تصریح عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه قیمت کنو
رسیدکرد: باید این نکته را متذکر شوم که اگر مشکالت اقتصادی کشاورزان نبود خرید تضمینی گندم به نصف سال گذشته هم نمی . 

را به مراکز دولتی تحویل دهند، اما بر وی ادامه داد: علی رغم آن که دولت کشاورزان را مکلف کرده که تنها گندم تولیدی خود 
های دلخواه در بازار آزاد به فروش رسانندتوانند محصول تولیدی خود را با قیمتاساس قانون خرید تضمینی ،کشاورزان می . 

رار خودکفایی اسدی درباره اینکه آیا امکان واردات گندم در سال رونق تولید وجود دارد، اظهار کرد: با وجود افزایش تولید و استم
باید مورد پیگیری قضایی قرار  کفایتی مسئوالن است که در صورت تحقق گندم برای چهارمین سال متوالی، واردات گندم بیانگر بی

 .گیرد
  

های جهانی دو برابر فاصله داردمیلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شد/ قیمت گندم با نرخ ۷  
بنیاد گندم کاران در گفت و گو با خبرنگارعلی خان محمدی دبیر اجرایی  گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

رزی دانست و گفت: بنا بر آمار، دولت تاکنون ، واردات گندم در سال رونق تولید را بزرگترین خیانت به بخش کشاوخبرنگاران جوان
هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو میلیون تن کاهش  ۶۱۱میلیون و  ۶

 .یافته است
مت خرید تضمینی گندم برای وی با اشاره به اینکه کاهش خرید تضمینی گندم به معنای عدم تولید نیست، افزود: هم اکنون قی

های غیرمکانیزه و استاندارد ذخیره دهند گندم تولیدی خود را در انبارها ترجیح میکشاورزان صرفه اقتصادی ندارد از این رو آن
ول تواند تبعات منفی برای تولید این محصسازی کنند یا با قیمت جزئی باالتر از نرخ خرید به دالالن بفروشند که این امر می

 .استراتژیک به همراه داشته باشد
هزار هکتار است، بیان کرد: امسال برآورد شده بود از حدود  ۷۱۱میلیون و  ۴خان محمدی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم 

ر تعیین میلیون تن خرید تضمینی شود که متأسفانه به سبب بی توجهی دولت د ۱۶..میلیون تن تولید گندم رقمی حدود  ۶.تا  ۱۱۶.
تومانی برای خرید هر کیلو گندم این موضوع محقق نشد ۹۱۱نرخ خرید تضمینی و به صرفه نبودن نرخ هزار و  . 

های جهانی، دو برابر فاصله دارد، اظهار کرد: بر این دبیر اجرایی بنیاد گندم کاران ایران با اشاره به اینکه قیمت کنونی گندم با نرخ
هزار و  ۱ها رقمی حدود حمل و نقل، بیمه کشتی و... دولت برای واردات هر کیلو گندم از سایر کشورهای اساس با احتساب هزینه

تومان  ۱۱۱تا  ۷۱۱تومان باید پرداخت کند این در حالی است که حاضر نشد نرخ خرید تضمینی گندم را  ۷۱۱هزار و  ۶تا  ۹۱۱
تی رغبت داشته باشندافزایش دهد تا کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دول . 

های همجوار کیفیت نان را تحت های خارجی با داخلی قابل قیاس نیست، گفت: واردات گندم از کشوروی با اشاره به اینکه کیفیت گندم
 نماند که کیفیتتوانند نان مطلوبی تولید کنند. ناگفته های خارجی به دلیل کیفیت پایین نمیدهد چرا که خبازان با گندمتأثیر خود قرار می

 .کنونی نان ارتباطی به گندم تولیدی ندارد بلکه در برخی مواقع به سبب سبوس گیری با افت کیفیت روبرو هستیم

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اول مردادماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

خان محمدی در پایان درباره اینکه آیا امکان قاچاق گندم تولیدی از کشور وجود دارد، اظهار کرد: گندم تولیدی از کشور خارج 
کنند که سود این های دیگر صادر میید و ذخیره سازی، آن را پس از تبدیل به آرد و ماکارونی به کشورای با خرشود، اما عدهنمی

رودای واسطه و دالل میامر تنها به جیب عده . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خشکسالی
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 دانه های روغنی

 خبرنگاران جوان – 7/5/89تاریخ : 
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 ساماندهی تولیدکنندگان دانه های روغنی با هدف مدیریت زنجیره تولید
های روغنی با هدف مدیریت زنجیره تولید این محصوالت استراتژیک در دست بررسی شیرزاد گفت: ساماندهی تولیدکنندگان دانه

 .است
، حسین شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

توجه به الزامات قانونی موجود های روغنی کشور اظهار کرد: باایران درباره فعالیت های اخیر پیرامون ساماندهی تولیدکنندگان دانه
های تعاونی وری بخش کشاورزی و قانون شرکتقانون افزایش بهره ۶اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، ماده  ۱نظیر؛ ماده 

های ملی و ها و اتحادیهو اصالحات بعدی آن و ضرورت هدایت، حمایت و نظارت بر فرآیند تشکیل شبکه تشکل ۱۶۱.مصوب 
های های تولید در راستای سیاستهای محصولی متناسب با ظرفیتبرداران و توسعه تعاونیای و ساماندهی تولیدکنندگان و بهرهمنطقه

های تخصصی با دفاتر های تعاونی و اتحادیههای وزارت متبوع و همچنین ایجاد انسجام همکاری مستمر و مؤثر شرکتکالن و برنامه
های روغنی در قالب ارت جهاد کشاورزی، موضوع ساماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران دانههای اساسی وزو مجریان طرح

در دستور کار حوزه  ۱۷۹.های محصولی با هدف ایجاد و مدیریت زنجیره تولید این محصوالت استراتژیک، از اوایل سال تعاونی
گرفته استبرداری قرار های بهرهها و نظامها، تشکلمعاونت توسعه تعاونی . 

دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی کشور افزود: در گام نخست، با تشکیل کمیته ملی مشترک با دفتر مجری طرح ملی 
های هدف و ابالغ دستور کار به مدیریت ها و برنامه عمل مشترک نسبت به پهنه بندی استانهای روغنی، ضمن تدوین خط مشیدانه

های استانی و برگزاری جلسات مشترک با حضور مدیر ا اقدام گردید و در مرحله بعد با تشکیل کارگروههتعاون روستایی استان
های ترویجی و تسهیل گری؛ ها و با انجام فعالیتتعاون روستایی استان و معاونت تخصصی مربوط در سازمان جهاد کشاورزی استان

های روغنی صورت پذیرفتبرداران حوزه دانهسازی و توجیه تولیدکنندگان و بهره نیازسنجی، زمینه . 
های استانی، سازمان تعاون روستایی موفق به سازماندهی معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با پیگیری مستمر و تالش کارگروه

قزوین، کرمانشاه،  های اردبیل، فارس، گلستان، خوزستان،های روغنی در استانواحد شرکت تعاونی فراگیر استانی دانه ۱۱تعداد 
های روغنی را دارا ها پتانسیل تولید انواع دانهدرصد تولید در این استان ۹۹مازندران و خراسان رضوی با ظرفیت تولیدی بیش از 

فراهم شود .۱۷.های روغنی در تیراست و بدین ترتیب زمینه الزم برای تشکیل اتحادیه ملی دانه . 
در سطح ملی مشغول  ..۱.های روغنی از سال های کشاورزی پنبه و دانهاتحادیه مرکزی تعاونیشیرزاد افزود: با توجه به اینکه 

های تعاونی های موازی، موضوع تشکیل اتحادیه جدید برای شرکتفعالیت بوده، لذا مقرر شد جهت جلوگیری از ایجاد ساختار
های روغنی ایران به عنوان اتحادیه جامع و فراگیر جهت انههای کشاورزی پنبه و دهای روغنی منتفی و اتحادیه ملی تعاونیدانه

های روغنی انجام فعالیت کندهای تعاونی در حوزه دانهساماندهی و مدیریت شرکت . 
هزار میلیارد لایر تسهیالت به خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی ۱.اختصاص  :بیشتر بخوانید  

ش تولید های راهبردی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در زمینه گسترها و برنامهاین مقام مسئول، در ارتباط با سیاست
های برداری و ایجاد شبکههای بهرهها و نظامها، تشکلهای روغنی در کشور تأکید کرد: ساماندهی تولیدکنندگان در قالب تعاونیدانه

های روغنی در جهت تأمین روغن های مختلف جهت افزایش تولید و سهم بری بیشتر تولید دانهعمودی و افقی در سطوح و الیه
های روغنی، واگذاری ردات، مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در تولید فرآوری و بازار دانهمصرفی و کاهش وا

قانون افزایش بهره وری، تمرکز بر  ۴های این حوزه وفق ماده ها و تشکلهای روغنی به تعاونیوظایف تصدیگری حوزه دانه
ها نظیر ها و تشکللیدکنندگان و بهره برداران از طریق تعاونیهای دولتی به توها و حمایتسازماندهی و مدیریت اعطای یارانه

های اقتصادی هدفمند از طریق تکمیل و مدیریت های بالعوض، توسعه فعالیتهای فنی و اعتباری، تسهیالت، آموزش و کمککمک
های مربوط، از جمله خطوط کلی های تأمین و تولید، توسعه سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی توسط شبکه تعاونیزنجیره

های روغنی کشور خواهد بودهای تولید دانههای آتی شبکه تعاونیسند چشم انداز سازمان برای فعالیت . 
های فوق الذکر که های تعاونی در استانهای روغنی در قالب شرکتگفتنی است برنامه ساماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران دانه

های روغنی را برعهده داشته با تأثیرگذاری مثبت بر مدیریت، هدایت و حمایت از تولیدکنندگان پتانسیل تولید دانه درصد ۹۹بیش از 
های به موقع و تضمینی و افزایش های مناسب و خریدداخلی و تأمین بذور مناسب و با کیفیت، بهره گیری از مکانیزاسیون و کارانه

میلیون واحد از خروج ارز کشور جلوگیری کند ۶۶۱ر سال تا مبلغ تواند هدرصدی تولید ساالنه می ۱. . 
  لینک خبر
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برنگاران جوان خ – 6/5/89 :تاریخ   

کیلو زعفران در سه ماهه امسال ۱۸۰تن و  ۳۰طالی سرخ ارزان شد/صادرات   
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میلیون و  ..هزار و حداکثر  ۶۱۱میلیون و  ۹درصدی  ۶.تا  ۱.میری گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ با کاهش 
هزار تومان است ۶۱۱ . 

صنعت، تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران در گفت و گو با خبرنگار ه اقتصادی باشگاه گرو 

درصدی قیمت زعفران نسبت به یک ماه گذشته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل  ۶.تا  ۱.، از کاهش خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۶۱۱میلیون و  ..هزار و حداکثر  ۶۱۱میلیون و  ۹نرخ هر کیلو طالی سرخ  . 

شود، افزود: اُفت صادرات در کنار کاهش تقاضا در بازار خانوار محسوب می وی با اشاره به اینکه زعفران کاالی لوکس در سبد
 .داخل موجب شده تا قیمت زعفران روند نزولی به خود بگیرد

دهند تا زمان عرضه میری ادامه داد: همه ساله از اواسط خرداد، خریداران خارجی به سبب نزدیک شدن به فصل برداشت ترجیح می
رید چندانی نداشته باشند که تمامی این عوامل دست به دست یکدیگر داده تا قیمت این محصول کاهش یابدمحصول نو به بازار خ . 

این مقام مسئول درباره آینده بازار زعفران گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، شرایط تحریم و مشکالت بازگشت ارز به سامانه نیما 
داردامکان پیش بینی قیمت زعفران در بازار وجود ن . 

میلیون تومان ۷.هر کیلو طالی سرخ  جوالن قاچاقچیان در صادرات زعفران/حداکثر قیمت :بیشتر بخوانید  
وی با اشاره به اینکه روند کنونی بازار زعفران برای اقتصاد کشور مطلوب نیست، بیان کرد: علی رغم رشد تولید زعفران، تمامی 

کنندگان های خود هستند که اگر برنامه ریزی مناسبی برای رفع مشکالت صادرات صورت نگیرد، صادرها در حال تعدیل نیروواحد
 .رغبتی به توسعه بازار صادرات ندارند

درصدی تولید زعفران خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و افزایش سطح زیر کشت پیش  ۷۶تا  ۷۱میری از رشد 
تن برسد ۶۱۱شود که تولید زعفران به حدود بینی می . 

شود، اظهار کرد: برای استمرار تولید و زعفران تولیدی صادر میدرصد  ۱.نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه 
های هدف صادر شود و در غیر این صورت کشاورزان درصد زعفران باید به بازار ۹۱ایجاد انگیزه در میان کشاورزان حداقل 

شوندمتضرر می . 
های کیلو زعفران به بازار ۹.۱تن و  ۶۱ال وی درباره آخرین وضعیت صادرات زعفران افزود: بنابر آمار گمرک در سه ماهه امس

درصد کاهش داشته است ۶.کیلو مدت مشابه سال قبل  .۶۴تن و  .۶هدف صادر شد که این رقم در مقایسه با  . 
عضو شورای ملی زعفران در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط کنونی تقاضا بعید است که کاهش صادرات تا آغاز فصل برداشت 

 .مرتفع شود
 لینک خبر
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 خبرنگاران جوان  – 7/5/89تاریخ : 

ای زعفران از کشورقاچاق فله  
شودای از کشور خارج میای از زعفران ایران به صورت فلهمودودی گفت: بخش عمده . 

صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار توسعه تجارت در گفتگو با محمدرضا مودودی سرپرست سازمان گروه اقتصادی باشگاه  

که این موضوع ضعف برندسازی شود ای از کشور خارج میای از زعفران ایران به صورت فله، گفت: بخش عمدهخبرنگاران جوان
دهداین محصول را نشان می . 

درصد سهم بازارهای جهانی است، اما به دلیل آنکه برندسازی  ۷۱وی ادامه داد: ایران بزرگترین تولیدکننده و صادر کننده زعفران با 
ی داشتند و زعفران ایران را به های خارجی در این عرصه پیشرفت قابل توجهموفقی در این موضوع انجام نشده بسیاری از کشور

رسانندای خریداری و با برند خودشان به فروش میصورت فله . 
یابد + جزئیات مجوزهای رایگانش میهفته کاه ۷صدور مجوز کسب و کار به  :بیشتر بخوانید   

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برنامه ریزی ها برای برند سازی صورت گرفته است، گفت: صادرات 

برسد  میلیارد دالر .به مرز  .۷شود تا عدد در سال پیش بینی می  میلیارد دالر رسید و۴ به  ۷۹محصوالت غذایی کشور در سال  . 
  لینک خبر
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 سالمت
 ایرنا  – 5/5/89تاریخ : 

  یک میلیون دز واکسن نیوکاسل نسل سوم وارد کشور شد
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و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی گفت: امسال یک  های طیور، زنبورعسلمدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری -ایرنا -تهران

  .میلیون دز واکسن نیوکاسل جدید نوترکیب نسل سوم در دو مرحله وارد کشور شد که در کنترل این بیماری موثر خواهد شد
« ال برای روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور امس« علیرضا اکبرشاهی 

طیور بومی را در اولویت برنامه های خود قرار  کنترل بیماری نیوکاسل طیور دو اقدام مهم تغییر برنامه واکسیناسیون و ایمن سازی
داده است افزود: در حال حاضر ساالنه پنج میلیون واکسن نیوکاسل نسل اول به مصرف صنعت طیور می رسد که یکی از معضالت 

عالوه بر اثربخشی کم واکسن ، میزان مصرف آن نیز قابل توجه است رود زیرابه شمار می . 
سازمان دامپزشکی کشور تالش دارد با استفاده از واکسن های نسل سوم و نوترکیب عالوه بر افزایش  .۷وی اظهارداشت: در سال 

 .کیفیت و اثربخشی، میزان مصرف این نوع واکسن را برای کنترل بیماری نیوکاسل کاهش دهد
یابدهای نسل سوم، به طور حتم مصرف واکسن نیوکاسل در صنعت طیور کشور دو سوم کاهش میبه گفته وی، با مصرف واکسن . 

وی تصریح کرد: در صورت پایش و موثر بودن واکسن نوترکیب نسل سوم اجازه ثبت آنها داده می شود تا این نوع واکسن جایگزین 
طور حتم در کاهش بروز بیماری موثر است واکسن های نسل اول نیوکاسل شود که به . 

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی واکسن نیوکاسل را کاالیی 
درصد از محل  ۴۱درصد واکسن نیوکاسل در داخل کشور و نزدیک  ۶۱تا  ۱۶استراتژیک دانست و گفت: در حال حاضر بین 

ها علیه ایران برای واردات این نوع واکسن محدودیتی نداریم و تحریم  از کشورهای معتبر اروپایی انجام می شود و با وجودواردات 
 .طبق روال انجام می شود

ایم اما تاکنون هایی برای واردات واکسن نیوکاسل از کشورهای هند، چین و کره جنوبی نیز داشتهوی اضافه کرد: البته درخواست
نی از این کشورها وارد نشده استواکس . 

های وارداتی دام و طیور از لحاظ کیفیت مورد تایید اکبر شاهی تصریح کرد: از نظر قابلیت، اطمینان و ایمنی مصرف، همه واکسن
قرار المللی را دارند ضمن اینکه برای واردات به کشور نیز مورد آزمایش و پایش های مجدد هستند و مجوزهای استاندارد بین

ها نگرانی نداشته باشندگیرند بنابراین تولیدکنندگان طیور برای کیفیت واکسنمی . 
وی با بیان اینکه به منظور ایمن سازی و تاثیرگذاری، واکسن نیوکاسل باید در زمان و سن مناسب به مصرف طیور برسد ادامه داد: 

روزگی با توجه به ایمنی گله مادری استفاده می شود که می واکسن های تزریقی نسل سوم نیوکاسل در دوره جوجه کشی یا هفت 
 .تواند عالوه بر ایمن سازی مطلوب در کاهش استرس طیور موثر باشد

شوند میلیون قطعه طیور بومی و روستایی رایگان واکسینه می ۶۱.امسال بیش از   
سازمان دامپزشکی، یکی از مشکالت صنعت طیور های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

گفت: برای کنترل بیماری نیوکاسل در طیور   نیوکاسل در طیور بومی و روستایی عنوان کرد و  کشور را چرخش ویروس از جمله

اسیون بومی و روستایی قرار است سازمان دامپزشکی کشور با همکاری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی عملیات واکسین
در سه نوبت انجام دهند .۷علیه این بیماری را در سال  . 

وی اظهار داشت: بنابراین طیور بومی و روستایی امسال در سه نوبت واکسن نیوکاسل مقاوم به حرارت و آشامیدنی که از تولیدات 
میلیون قطعه پرنده واکسینه  ۶.موسسه رازی است را به صورت رایگان دریافت می کنند و برآوردها نشان می دهد در هر نوبت 

 .شوند
خورد افزود: این اقدام در روز آینده کلید می ۷۱وی با بیان اینکه مرحله اول تزریق واکسن نیوکاسل به شکل رایگان در روستاها از 

شود که این اقدام  ها تعمیم داده میمرحله اول در برخی استان های کانون نیوکاسل اجرایی می شود و در مراحل بعدی به همه استان
عالوه بر حفظ اشتغال پایدار و درآمد روستاییان در کنترل ویروس در طیور وحشی، بومی و در کاهش انتقال این ویروس به 

 .واحدهای صنعتی موثر خواهد شد
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 

 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – 9/5/89تاریخ : 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83412519/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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نداشتیم/ضرورت خرید دام زنده و گوشت از مراکز معتبر گزارشی از شیوع تب کریمه کنگو در تهران  
 .رفیعی پور گفت: بنابر آخرین آمار تاکنون گزارشی مبنی بر شیوع تب کریمه کنگو در تهران نداشتیم
صنعت،تجارت و کشاورزی علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

،خبرنگاران جوان نسبت به شیوع بیماری تب کریمه کنگو هشدار داد و گفت: همه ساله در فصل گرما با آغاز فعالیت کنه ها، شاهد   

های بهداشتی دامپزشکی دیگر با ، در حالیکه با اقدامات ساده و رعایت توصیهبروز بیماری تب کریمه کنگو و تلفات انسانی هستیم
 .خطرات جانی مواجه نخواهیم بود

نفر از هموطنان شرق، غرب و شمال کشور به بیماری تب کریمه کنگو مبتال  ۴۱وی افزود: بنابر آخرین آمار وزارت بهداشت حدود 
های سیستان و بلوچستان، اردبیل و گیالن جان خود را از دست دادندها در استاننفر از آن ۶شدند که متاسفانه  . 

به گفته رفیعی پور، با توجه به اعیاد پیش رو، از مردم تقاضا داریم که دام و گوشت مورد نیاز خود را با خیال آسوده از مراکز معتبر 
شترک میان دام و انسان نشوندتحت نظارت سازمان دامپزشکی خریداری کنند تا دچار بیماری تب کریمه کنگو م . 

رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه خرید از مراکز معتبر بیانگر پاک بودن دام زنده از بیماری خطرناک تب کریمه کنگو 
داری و نگه توانند دام خود را برای عید قربان از مراکز معتبر خریای میاست، بیان کرد: براین اساس افراد از االن بدون هیچ دغدغه

 .داری کنند
 نفر به تب کریمه کنگو مبتال شدند/ مردم از مصرف جگر خام پرهیز کنند .۴ :بیشتر بخوانید

تا و عشایر چگونه از پاک بودن دام زنده خود از بیماری تب کریمه کنگو اطمینان حاصل کنند، وی درباره اینکه مردم حوزه روس
دهند و از لوازم حفاظت بیان کرد: در حوزه روستا و عشایر، برخی افراد هستند که براساس تجربه و آموزش کار قصابی را انجام می

شود که پس از کشتار دام به وسیله قصابان محلی، حتما آالیش دام توصیه میکنند. از این رو به خریداران فردی برای ذبح استفاده می
درجه سانتی  ۶تا  ۱ساعت در دمای  ۷۶دام اعم از کله پاچه، دل و جگر را پس از قرار دادن داخل ظروف یا نایلون حتما به مدت 

 .گراد در یخچال نگه داری کنند
هایی که از مجاری اشتی خواهیم دید، افرادی که در ارتباط با دام زنده هستند یا خانواررفیعی پور ادامه داد: با مراجعه به مراکز بهد

 .غیر قانونی گوشت خود را تهیه کردند، به دلیل استفاده نکردن از لوازم حفاظت فردی دچار ویروس تب کریمه کنگو شدند
سال اخیر روند کاهشی داشته  ۱.نی تبی کریمه کنگو طی رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه تعداد مبتالیان و تلفات انسا

های بهداشتی امیدواریم، آمار مبتالیان و تلفات جانی از این تعداد باالتر نروداست، بیان کرد: با رعایت توصیه . 
اجه نشوند چرا که امکان ها در ارتباط با دام است، باید دقت کنند تا با کنه موای به دامداران گفت: افرادی که شغل آنوی در توصیه

های خود اقدام کنندگزش و انتقال ویروس در محیط وجود دارد، ضمن آنکه دامداران همواره نسبت به سم پاشی اسطبل . 
به گفته رفیعی پور، با خرید دام و گوشت از مراکز مجاز جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر شیوع تب کریمه کنگو نیست و تنها برخی 

کندخطر مبنی بر خرید گوشت از مراکز غیر مجاز زمینه را برای بروز بیماری در کشور فراهم میهای پررفتار . 

نداشتیم این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: بنابر آخرین آمار تاکنون گزارشی مبنی بر شیوع تب کریمه کنگو در تهران  
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالمت 
 خبرنگاران جوان  – 2/5/89تاریخ : 

  تومان ۱۳۳هزار و  ۷۱کمبود واکسن، تلفات مرغ را افزایش داد / قیمت هر کیلو مرغ 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/7012836/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7004649/%DB%B6%DB%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AC%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7012836/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/news/7018892/کمبود-واکسن-تلفات-مرغ-را-افزایش-داد-قیمت-هر-کیلو-مرغ-۱۵-هزار-و-۵۰۰-تومان
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عوامل کاهش عرضه مرغ در بازار اعالم کردعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران، افزایش تلفات به دلیل کمبود واکسن را یکی از  .  
صنعت، تجارت و کشاورزیعظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار  گروه اقتصادی  

هزار و  ۱.، درباره آخرین تحوالت بازار مرغ اظهار کرد: امروز قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری اران جوانباشگاه خبرنگ
۶۱۱هزار و  ۶.ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۶۱۱ تومان است ۶۱۱هزار و  ۶.تا   . 

مورد تایید نیست، افزود: اگرچه طی یک هفته اخیر، تومان  ۶۱۱هزار و  ۶.وی با اشاره به اینکه فروش مرغ گرم با نرخ باالتر از 
۶۱۱قیمت مرغ زنده تنها   .تومان نوسان داشته، اما مرغ گرم افزایش قابل توجهی را در بازار تجربه کرده است 

ر ادامه شود که نوسان قیمت مرغ تا پایان مرداد به سبب کمبود عرضه در بازاحجت گفت: با توجه به شرایط فعلی دما پیش بینی می
ها امید است قیمت مرغ در شهریور به سبب تعادل عرضه و یابد. اما با مساعد شدن وضعیت آب و هوا و افزایش وزن گیری الشه

 .تقاضا روند نزولی به خود بگیرد
نده استهزار تومان جفا در حق مصرف کن ۹.استمرار نوسان قیمت مرغ تا اواسط شهریور / عرضه مرغ با نرخ  :بیشتر بخوانید  

های گرمایی و نبود کیفیت الزم عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی افزایش تلفات، کاهش وزن گیری الشه ناشی از تنش
های طیور را عامل اصلی کمبود عرضه و نوسان قیمت مرغ در بازار اعالم کردواکسن . 

روز در وزن گیری الشه تاخیر داریم که این امر موجب  ۱. به گفته وی، هم اکنون در مناطق مختلف به طور متوسط یک هفته تا
 .شده عرضه مرغ نسبت به جوجه ریزی تناسب الزم را نداشته باشد

تومان اعالم کرد و افزود: هم  ۱۱.هزار و  ۷و کنجاله سویا را  ۶۱۱حجت نرخ مصوب هرکیلو ذرت در بنادر را یک هزار و 
رسدتومان کرایه حمل به دست مرغدار می ۱۱۱تا  ۱۷۶اکنون هر کیلو نهاده دامی با احتساب  . 

های حمل و نقل، ارسال بار از های دامی گفت: با توجه به افزایش کرایهاین مقام مسئول در پایان با انتقاد از تاخیر در بارگیری نهاده
یش تلفات ناشی از بی کیفیتی و کمبود های گرمایی و افزاهفته به یک ماه افزایش پیدا کرده که این امر در کنار تنش ۱مدت زمان 

های تولید را افزایش داده استهزینه واکسن . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالمت 
 ایرنا  – 7/5/89تاریخ : 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7017449/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7018892/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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های بیماری نیوکاسل دو برابر شدسازمان دامپزشکی: کانون  
سل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشور گفت: تزریق نشدن مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور، زنبور ع -ایرنا  

به موقع واکسن و رعایت نشدن اصول بهداشتی توسط برخی واحدهای تولیدی، موجب شد تا تعداد کانون های بیماری نیوکاسل از 
  .بهمن ماه سال گذشته تاکنون دو برابر رشد یابد

« خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت شیوع بیماری نیوکاسل در صنعت روز چهارشنبه در گفت و گو با « علیرضا اکبرشاهی

طیور کشور افزود: وجود بیماری نیوکاسل در کشور ما مربوط به چند دهه می شود که در برخی سالها با افزایش یا کاهش این 
هزار قطعه ای داشتیم که  ۶.تا  ۱.به طوری که سال گذشته هر ماه یک یا دو کانون بیماری در واحدهای  بیماری روبرو شدیم

نسبت به سال ماقبل خود به چهار تا پنج مورد رسیده است  امسال این تعداد کانون . 
تولیدی فعال انجام می شود که این میزان کانون و  هزار واحد ۶.یک میلیارد قطعه جوجه ریزی گوشتی در  وی اظهارداشت: سالیانه

قابل توجهی نیستمعدوم سازی نسبت به مجموع تولید رقم  . 
درصدی تلفات ناشی از بیماری نیوکاسل ۱۷.رشد    

 ۱۷.  به طور متوسط رشد  تاکنون تلفات بیماری نیوکاسل در کشور ۷۹تصریح کرد: طبق آمار رسمی، از بهمن ماه  این مقام مسئول
درصد بود .۱۱در حالی که این رقم در سال گذشته کمتر از  درصد داشته، . 

بیماری نیوکاسل مشترک بین انسان و دام نیست و نگرانی برای  داشت و مدیریت بیماری های طیور با بیان این کهمدیرکل دفتر به
جامعه طیور نقش آفرین است و ارتباط مستقیمی با وضعیت برنامه  جامعه انسانی ندارد، گفت: شیوع بیماری نیوکاسل طیور،در

اک و تغذیه طیور داردواکسیناسیون، سطح ایمنی ، ساختار امنیتی و خور . 
استفاده از واکسن  کرد و افزود: برای کنترل بهینه بیماری، وی واکسن های مبارزه با بیماری نیوکاسل را تزریقی و خوراکی اعالم

های تزریقی الزامی است، اما مرغداران پس از کاهش کانون های بیماری ، برنامه واکسیناسیون تزریقی طیور را برای کاهش هزینه 
 .های تولید خود اجرا نمی کنند، بنابراین همین امر منجر به شیوع بیماری می شود

بخش  از واکسن نیوکاسل تزریقی استفاده نکرده اند و به گفته اکبر شاهی ، برخی واحدهای تولیدی طیور گوشتی در ماه های گذشته
ر سال گذشته و ابتدای امسال با مشکل کمبود دان اواخ دیگر شیوع بیماری مربوط به خوراک طیور است که تولید کنندگان در

نظر گرفتن اصول بهداشتی و قرنطینه ای اقدام به تهیه این کاالی مورد نیاز از واحدهای تولیدی   شدند، بنابراین بدون در روبرو
 .دیگر می کردند که حمل و نقل این نهاده ها خود موجب انتقال بیماری شد

ع بیماری نیوکاسل را حضور پرندگان وحشی، طیور بومی و روستایی دانست و گفت: مواقعی که دیگر از مشکالت شیو وی، یکی
و بیماری  حجم ویروس افزایش می یابد به دلیل کاهش سطح ایمنی حتی واکسیناسیون نیز طیور را در مقابل بیماری مقاوم نمی کند

و بودیم و در شرایط تزریق واکسن بازهم دچار مشکل شدیمشیوع می یابد به طوری که در بازه های زمانی با پیک ویروس روبر . 
به گفته اکبرشاهی، یکی دیگر از موارد شیوع بیماری نیوکاسل بی توجهی به رعایت اصول بهداشتی توسط صاحبان واحدهای تولیدی 

واحد تولیدی شود و ممکن می تواند با خودشان وارد   است، زیرا برخی مرغداران گوشتی به این موضوع باور ندارند که ویروس
بنابراین همین موضوع موجب انتقال  است پوشش لباس را برای افراد متفرقه رعایت کنند، اما برای خود بی توجهی می کنند و

 .بیماری می شود
ظ سرمایه مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های طیور تصریح کرد: ساالنه کانون های درگیر با بیماری نیوکاسل به منظور حف

تولیدکنندگان و صنعت طیور به درخواست خود تولیدکنندگان گزارش و معدوم سازی انجام می شود که خسارت های ناشی از آن 
 .توسط صندوق بیمه کشاورزی ارزیابی و پرداخت می شود

واکسیناسیون و ایمن  اکبرشاهی با بیان این که سازمان دامپزشکی کشور امسال برای کنترل بیماری نیوکاسل تغییر برنامه
طیور بومی را در اولویت برنامه های خود دارد گفت: تولیدکنندگان نیز با رعایت مسائل قرنطیه ای ، اصول بهداشتی، تزریق  سازی

در کاهش این بیماری تاثیر گذار باشند  به موقع واکسیناسیون و خوراک طیور می توانند . 
بنابراین بیماری با واکسن های  است و ویروس آن تاکنون جهشی نداشته، ۷۱دهه وی گفت: ویروس بیماری نیوکاسل مربوط به 

 .موجود قابل کنترل است
  درصدی بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ۷۹کاهش 

ار وی درباره کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان افزود: درحال حاضر بیماری انفلوانزای فوق حاد پرندگان تحت کنترل قر
 ۷۹که از مهرماه تا شهریورماه هر سال محاسبه می شود،   .۷ -۷۹دارد و آمارها نشان می دهد بیماری نسبت به موج سالهای 

 .درصد کاهش داشته است
به تازگی سازمان بهداشت جهانی دام اعالم کرد: جمهوری اسالمی ایران از لحاظ بیماری آنفلو انزای فوق حاد پرندگان پاک است و 

ات محصوالت پروتئینی آن به دیگر کشورها مشکلی نداردصادر . 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83409372/سازمان-دامپزشکی-کانون-های-بیماری-نیوکاسل-دو-برابر-شد


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اول مردادماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

 
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

مت سال  
ایرنا  – 1/5/89تاریخ :   

درصد رشد کرد ۷۰تلفات بیماری نیوکاسل در واحدهای مرغداری   
درصدی تلفات مرغ گوشتی در واحدهای مرغداری  ۷.عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران از رشد  -ایرنا  

د باید تدابیر ایمنی الزم از سوی دستگاه های مسئول اتخاذ شودخبرداد و گفت: برای جلوگیری از ادامه این رون .  
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« روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سالهای گذشته میزان تلفات واحدهای مرغداری « برومند چهارآیین

سازد د را با مشکل روبرودرصدی تلفات می تواند تولی ۷.نگرانی نداشت، اما رشد  بین پنج تا هشت درصد بود و جای . 
درصد  ۶۱ و اظهار داشت: حدود دانست وی علت اصلی بروز بیماری نیوکاسل در واحدهای مرغداری کشور را کمبود واکسن

مورد نیاز صنعت طیور در داخل کشور تامین می شود  واکسن . 
تامین کنند که چندان کیفی  و یا منابع داخلی ااکنون تولید کنندگان ناچارند واکسن مورد نیاز خود را از برخی کشوره وی گفت: 

 .نیست
تومان ۶۱۱هزارو  ۶.قیمت مرغ برای مصرف کنندگان    

کمبود عرضه در اثر تلفات از بیماری نیوکاسل، کاهش انگیزه تولید کنندگان برای جوجه ریزی ، افزایش تقاضای   چهار آیین،
دانست و گفت: قیمت  ه عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ در هفته گذشتهمصرف گوشت مرغ به جای گوشت قرمز و ماهی را از جمل

تومان  ۶۱۱هزارو  ۶.تومان و گوشت مرغ برای مصرف کنندگان  هزار ۱.هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی درب واحدهای تولیدی 
 .است

اجحاف به مصرف   فعلی  نرخوی براین باور است که قیمت گوشت مرغ منطقی است و عرضه این محصول با قیمتی هایی بیش از 
 .کنندگان محسوب می شود

قیمت تمام شده  کمتر از  قیمت گوشت مرغ عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی اظهارداشت: طی چهارماه گذشته
اسط از ابتدای امسال تا او  روبروبود، بطوری که  عرضه می شد تا جایی که زنجیره تولید صنعت طیور با ضرر تولید،
تومان  ۶۱۱هزار و  ..  تومان درب واحدهای تولیدی و ۶۱۱قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده گوشتی نزدیک هفت هزار و   تیرماه

هزار تومان زیان می دادند ۷برای مصرف کنندگان بود که تولید کنندگان با وجود افزایش هزینه های تولید، روی هر کیلو گرم مرغ  . 
نیز به منظور حمایت از تولید کنندگان مرغ گوشتی ، شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز موظف شد هر وی ادامه داد: پیش از این 

هزارتومان از درب کشتارگاه خریداری کند ۱.کیلوگرم مرغ منجمد را با قیمت  . 
ترین د و یکی از مهمدر نیوکاسل انگلستان تشخیص داده ش ۷۷۴.بیماری نیوکاسل یک بیماری ویروسی است که نخستین بار در سال 

های گوشتی در صورت های بسیاری از جوجهشوند و گلههای پرندگانی است که به صورت صنعتی و متراکم پرورش داده میبیماری
شوندعدم واکسیناسیون با این بیماری درگیر می . 

است در ایران شناسایی شده ۱۷۷.این بیماری در سال  . 
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالمت 
خبرگزاری فارس – 5/5/89تاریخ :   

 یونان واردات خوک از بلغارستان را ممنوع کرد/ نگرانی از ورود بیماری تب خوکی به ایران 
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را به شدت درگیر کرده در ایران هم کمیته مشترک مقابله با تب در حالی که بیماری تب خوکی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و چین 
گویدخوکی تشکیل شد، رئیس سازمان دامپزشکی کشور می نگرانی از شیوع این بیماری در حیات وحش و حتی انسان هم  :

  .وجوددارد
کشاورزی بلغارستان اعالم کرد: یونان الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، دسیس الوا تانوا وزیر به گزارش گروه اقتصاد بین

   .واردات خوک از کشور همسایه بلغارستان را به دلیل شیوع تب خوکی در این کشور ممنوع کرده است
ها را کشف مورد شیوع تب خوکی در جمعیت خوک 70براساس این گزارش، بلغارستان که عضو اتحادیه اروپا هم هست بیش از 

آوری کرده استهای مبتال را جمعهزار رأس از خوک 50ی کرده که تنها در ماه جوال .  
وزیر کشاورزی بلغارستان خطاب به نمایندگان مجلس این کشور اعالم کرده که بررسی وضعیت مرزهای دو کشور بلغارستان و 

ترغیب کند و ما باید به آنها ها را برای خرید خوک از این کشور تواند یونانیای و رعایت مسائل بهداشتی مییونان از نظر قرنطینه
های صادراتی عاری از بیماری استاطمینان بدهیم که خوک .  

بیماری تب خوکی آفریقایی به شدت مسری است و روی خوک و همچنین گرازهای وحشی تاثیر کشنده دارد. اخیرا این بیماری در 
شور را از بین برده استهای این کپیدا کرده و بیش از نیمی از جمعیت خوک  کشور چین هم شیوع .  
پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که بیماری تب خوکی حدود نیمی از اخیرا علیرضا رفیعی

جمعیت خوک کشور چین را از بین برده و با توجه به ویروسی بودن این بیماری آیا نگرانی از شیوع آن در کشور ندارید و چه 
توانند از ها میها از جمله میکروبیاید گفت: از نظر علمی بسیاری از عوامل بیماریانجام داده  تمهیداتی برای مقابله با آناقدامات و 

های ویروسی حیات وحش بیمار تواند به واسطه بیماریها میحیات وحش و حیات اهل منتقل شود و دام، طیور، آبزیان و انسان
  .شوند

تواند خسارت جدی به محیط زیست وارد ی کشور گفت: اگر در کشور ما گرازها به این بیماری آلوده شود میرئیس سازمان دامپزشک
ناپذیری بکندکند و با انتقال این بیماری به دام و حتی انسان کشور را درگیر خسارت جبران .  

های ژنی به نوعی دیگر بتواند در ثیر جهشپور گفت: نگرانی ما این است که با احتمال تبدیل شدن عامل ویروسی تحت تارفیعی
 .جمعیت دام و حتی انسان ایجاد بیماری کند

 .وی همچنین از تشکیل کمیته مشترک مقابله با تب خوکی در کشور خبر داد
 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سالمت 
خبرگزاری فارس – 5/5/89تاریخ :   

 گونه جدید آنفلوانزای مرغی کشورهای آسیایی را درگیر کرد/ هشدار به مرغداران ایرانی 
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ها ویروسی و مسری است هشدارها که این بیماریبیماری آنفلوانزای مرغی کشورهای آسیایی را درگیر کرده است و با توجه به این
  .درباره پیشگیری و مقابله با این بیماری باید جدی گرفته شود

الملل خبرگزاری فارس به نقل از واتاگنت، در هفته گذشته کشور تایوان گزارشی از شیوع آنفلوانزای به گزارش گروه اقتصاد بین
های این کشور برای کاهش تاثیرات نیز صنایع مرغداری این کشور گزارشی از حمایتپرندگان در این کشور اعالم کرد. در هند 

  .آنفلوانزای پرندگان و جلوگیری از ادامه شیوع آن اعالم کرده است
براساس این گزارش نو ع جدیدی از آنفلوانزای پرندگان در تایوان شیوع پیدا کرده و برخی از کشورها اقدامات مشترکی را برای 

اندله با این نوع آنفلوانزا آغاز کردهمقاب .  
ای بیماری ویروسی است و این ویروس دارای سه تیپآنفلوانزای پرندگان گونه  A,Bو C است.  

کند و ساالنه بخشی از صنعت های بسیار زیادی را وارد میبه گزارش فارس، در کشور ما هم بیماری آنفلوانزای پرندگان خسارت
استان کشور ما درگیر بیماری آنفلوانزای مرغی بود و باعث شد  5گیرد. در چند سال گذشته را در بر میمرغ کشور مرغ و تخم

های کشور معدوم شوندبخش زیادی از محصوالت مرغداری .  
 لینک خبر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان – 2/5/89تاریخ : 

  شود/ اخذ تعرفه و عوارض تنها راهکار کنترل صادراته میقیمت سیب زمینی در بازار شکست

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980505000516/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87
https://www.yjc.ir/fa/news/7015544/قیمت-سیب-زمینی-در-بازار-شکسته-میشود-اخذ-تعرفه-و-عوارض-تنها-راهکار-کنترل-صادرات
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شود که قیمت این های همدان، کرمانشاه و شیراز پیش بینی میروز آتی از استان ۱.نیازی گفت: با عرضه سیب زمینی طی 
  .محصول کاهش یابد

صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار رحیم نیازی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

روز آینده از  ۱.، درباره آخرین تحوالت بازار سیب زمینی اظهار کرد: با عرضه فراوان سیب زمینی طی خبرنگاران جوان
شود که قیمت محصول در بازار به تعادل برسدن، کرمانشاه، اصفهان و شیراز پیش بینی میهای همدااستان . 

وی با اشاره به اینکه قیمت سیب زمینی در مدار کاهشی قرار گرفته است، افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو سیب زمینی بسته به کیفیت 
ها به نرخ با گرم شدن هوا، برداشت انبوه و عدم نگه داری در انبارهای آتی تومان است که در روز ۶۱۱هزار و  ۶تا  ۱سر مزرعه 

رسدمنطقی خود در بازار می . 
تاخیر در کشت سیب زمینی ناشی از وقوع سیل، سرما  :نیازی با اشاره به دالیل افزایش نامتعارف قیمت سیب زمینی در بازار گفت

عم از نهاده ها، اجاره بها زمین، حقوق و دستمزد و حمل و نقل موجب شد های تولید اهای شدید در کنار افزایش هزینهو بارندگی
 .قیمت سیب زمینی با نوساناتی در بازار روبرو شود

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت سیب زمینی نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی 
شود که تولید سیب توان میزان دقیق تولید را اعالم کرد، اما بر آورد میتا پایان فصل برداشت نمیاگرچه  :نداشته است، بیان کرد

میلیون تن برسد ۶زمینی به حدود  . 
روز  ۱.شود که از های کشت بهاره پیش بینی میوی نرخ سیب زمینی را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با عرضه سیب زمینی

توان درصدی برای آن اعالم کردبازار کاهش یابد. اما هم اکنون نمی آینده، قیمت محصول در . 
گیرند؟های کشاورزی چگونه رونق میساز ناکوک تنظیم بازار محصوالت کشاورزی/ باغات و زمین :بیشتر بخوانید  

نیازی درباره آخرین وضعیت صادرات سیب زمینی افزود: اتخاذ تصمیمات یکباره ممنوعیت صادرات سیب زمینی به سبب از دست 
های ذی ربط انتظار داریم کند، از این رو از مسئوالن وزارت خانههای هدف، ضربه مهلکی به تولید و درآمد ملی وارد میبازار دادن

های جدی که برای کنترل صادرات تنها تعرفه و عوارض صادراتی اخذ کنند چرا که تصمات خلق الساعه، صادرکنندگان را با چالش
کندمواجه می . 

اگر قرار است بخش خصوصی قوی باشد، دولت به عنوان دستگاه ناظر یابد از تصدی گری خود بیرون آیدبه گفته وی،  . 
رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی در پایان با بیان اینکه مخالف نرخ خرید تضمینی سیب زمینی هستیم، گفت: با توجه به 

ای باشد که نیازی به حمل و نقل و ... امیدواریم شرایط بازار در ادامه به گونههای تولید اعم از سم، کود، ماشین آالت، افزایش هزینه

 .خرید تضمینی نداشته باشیم
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت
 خبرنگاران جوان  – 2/5/89تاریخ : 

  شبانه در استخرهای پرورش ماهی/کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرندضرورت هوادهی 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7002037/%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D9%88%DA%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7015544/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/news/7018311/ضرورت-هوادهی-شبانه-در-استخرهای-پرورش-ماهیکشاورزان-هشدارهای-هواشناسی-را-جدی-بگیرند
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  .یک مقام مسئول گفت: با توجه به شرایط کنونی جوی، استخرداران پرورش ماهیان گرم آبی هوادهی شبانه را انجام دهند
وگو بامسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در گفت گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی  

، از بارش پراکنده باران در مناطق شمال غرب و غرب کشور خبر داد و گفتخبرنگاران جوان های هواشناسی، براساس بولتن :

لی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل بارش پراکنده خواهیم داشتهای شماامروز در شهر . 
های هرمزگان، فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان رگبار و رعد و برق وی افزود: امروز برای مناطق جنوبی کشور همچون استان

شودپیش بینی می . 
رایط کنونی جوی به استخرداران پرورش ماهیان گرم آبی مناطق ای به پرورش دهندگان ماهی گفت: با توجه به شحقیقت در توصیه

های خود انجام دهندشود که هوادهی شبانه را حتما در استخرشمالی کشور توصیه می . 
مبارزه و محلول پاشی شالیزارها علیه کرم ساقه خوار کشاورزان هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرید / ضرورت  :بیشتر بخوانید

 برنج
های خود از روز آینده، دامداران و عشایر به منظور مراقبت از دام ۱تا  ۷مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی ادامه داد: طی 

 .رفتن به ارتفاعات اجتناب کنند
مرکزی در ساعات اوج گرما نسبت به روشن کردن مه پاش اقدام کنند و  به گفته وی، با توجه به روند افزایش دما، گاوداران مناطق

های خود را تغییر دهندهمواره جیره غذایی واحد . 
شود که ای دیگر به پسته کاران گفت: با توجه به ماندگاری هوای گرم به پسته کاران مناطق جنوب کشور توصیه میحقیقت در توصیه

ود استفاده کننداز ترکیبات سولوپتاس در باغات خ . 
ها در فصل تابستان مربوط به نوار شمالی کشور است، اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد بارش وی با اشاره به اینکه عمده بارش

های گذشته در کشور جبران شده است و های سطحی مربوط به سال، بخش قابل توجهی از کمبود منابع آب۷۹-.۷در سال زراعی 
ن زمینه نداریمکمبودی در ای . 

های اخیر، مشکالت کم آبی کشاورزان را مرتفع کرده است، مدیرکل شبکه پایش هواشناسی کشاورزی در پایان با بیان اینکه بارش
های گذشته دچار کمبود آب نیستند، البته این امر بدان معنا تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد بارش دیگر کشاورزان همانند سال

ه کشاورزان در منابع آب صرفه جویی نکنندنیست ک . 
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – 9/5/89تاریخ : 

 

  هزار تومان ۰۸ها حداکثر قیمت هر کیلو قزل آال در خرده فروشی/ ۲۸تن قزل آال در سال  هزار ۷۳۳پیش بینی تولید 
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https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/7011039/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.yjc.ir/fa/news/7011039/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.yjc.ir/fa/news/7018311/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/7008400/پیش-بینی-تولید-۱۴۰-هزار-تن-قزل-آلا-در-سال-۹۸-حداکثر-قیمت-هر-کیلو-قزل-آلا-در-خرده-فروشیها-۳۸-هزار-تومان
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 ۶۱.شود که تولید قزل آال به های اصلی تولید در پی وقوع سیل اخیر پیش بینی میزاده گفت: با توجه به خسارت مزارع استاننبی
  .هزار تن برسد

صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار سردآبی در گفتآرش نبی زاده، مدیر عامل اتحادیه ماهیان  گروه اقتصادی باشگاه  

نسبت به یک ماه اخیر در عمده ، درباره آخرین تحوالت بازار قزل آال اظهار کرد: اگرچه قیمت کنونی قزل آال خبرنگاران جوان
ها نیستدرصد کاهش داشته است، اما خبری از افت قیمت در خرده فروشی ۶.ها فروشی . 

های پرورش، صید زود هنگام و ازدیاد عرضه را از جمله دالیل کاهش قیمت قزل آال در وی گرمای هوا، افزایش تلفات در واحد
ای و فرهنگ نادرست کاهش مصرف در فصل گرما بر زیان ه، مسائل حاشیهبازار اعالم کرد و گفت: طبق روال همه سال

زندتولیدکنندگان دامن می . 
هزار تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که به سبب  .۷تا  ۷۱نبی زاده قیمت هر کیلو قزل آال درب مزرعه را حدود 

شودهزار تومان عرضه می .۱تا  ۴۱ها سودجویی عوامل واسطه هر کیلو قزل آال در خرده فروشی . 
هزار تومان رسید .۷بی مهری وزارت جهاد به تولیدکنندگان ماهیان سردآبی/ نرخ هر کیلو قزل آال به  :بیشتر بخوانید  

دهد که مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی ادامه داد: همه ساله افزایش دمای آب در فصل گرما تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می
ای جز برداشت زودهنگام ندارند که همین امر به سبب وزن پایین ماهی، بازار صادراتی ها برای جلوگیری از افزایش تلفات چارهآن

دهدو ازدیاد عرضه بازار داخل را تحت تاثیر خود قرار می . 
ر بازار برشمرد و گفت: این های کنترل قیمت و جلوگیری از سودجویی عوامل واسطه دوی عرضه مستقیم ماهی را یکی از راهکار

های مکرر سازمان میادین میوه و تره بار با اتحادیه همکاری الزم را نداشته است. از این رو پیش در حالی است که با وجود پیگیری
یابدماه آینده استمرار یابد و مجدد با ازدیاد تقاضا در فصل سرما، قیمت افزایش می ۷شود که روند کنونی قیمت تا بینی می . 

های اصلی نبی زاده با اشاره به اینکه تولیدکنندگان تمایل چندانی به تولید قزل آال ندارند، بیان کرد: با توجه به خسارت مزارع استان
هزار تن برسد ۶۱.شود که امسال مجموع تولید قزل آال به تولید در پی وقوع سیل اخیر پیش بینی می . 

به اینکه صادرات قزل آال نسبت به مدت مشابه سال قبل تعریفی ندارد، افزود: وقوع سیل در  این مقام مسئول در پایان با اشاره
های اخیر موجب شد تا ماهیان بزرگ از مزارع حذف شوند که به همین دلیل صادرکنندگان رغبتی به صادرات ندارند و همواره ماه

آماده شوندشود از نیمه دوم سال ماهیان برای بازار صادراتی پیش بینی می . 
 
 
 
 
 
 لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شکر
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یمت لبنیات ادامه داردسریال افزایش ق  
ها، بارها و بارها اقدام به افزایش قیمت های تولیدکننده محصوالت لبنی از ابتدای سال تاکنون به بهانه افزایش هزینهشرکت -ایرنا 

ار هز ۴گرمی کاله، افزایش حدود  ۷۱۱ای دو کیلو و ای که برخی محصوالت از جمله ماست دبهاند؛ به گونهمحصوالت خود کرده
  .تومانی را در چهار ماه تجربه کرد

های معتبر چندین سال قیمت انواع محصوالت لبنی شرکت دهد که در چهار ماهه ابتداینشان می های میدانی خبرنگار ایرناگزارش
هربه طوری که امروز قیمت  کاله بیشترین افزایش قیمت را داشته است؛ مرحله افزایش داشته است که در این بین، شرکت ماست   

 ۴۱۱تومان، ماست لیوانی چهار هزار و  ۷۱۱هزار و  ۶.تومان، ماست سطلی  ۱۱.هزار و  ۷.گرم کاله به  ۷۷۱۱ای با وزن دبه
هزار تومان،  ۴گرمی  ۷۱۱تومان، پنیر  ۷۱۱هزار و  ..گرمی  ۶۱۱تومان، پنیر  ۱۱.تومان، ماست یک کیلویی هشت هزار و 

شیر کوچک بین دو  تومان، ۶۱۱تومان، دوغ هفت هزار و  ۱۱.یک لیتری پنج هزار و  ، شیرتومان ۷۱۱پنیر کوچک سه هزار و 
شودتومان عرضه می ۱۱۱هشت هزار و   دارماست طعم تومان و ۶۱۱هزار تا دو هزار و  . 

 ۷۱۱هزار و  ۶.تا  ۶۱۱هزار و  ۱.قیمت هر یک از این محصوالت به ترتیب برای ماست دبه ای  ۷۹درحالی که تا انتهای سال 
۱۱.تومان، ماست سطلی هفت هزار و  تومان، ماست یک کیلویی  ۷۱۱تا دو هزار و  ۱۱.تومان، ماست لیوانی بین یک هزار و  

گرمی بین سه هزار و  ۷۱۱تا هفت هزار تومان، پنیر  ۷۱۱هزار و  ۴گرمی بین  ۶۱۱تومان، پنیر  ۹۱۱هزار و  ۴هزار تا  ۴بین 
تومان، شیر یک لیتری بین چهار هزار تا چهار  ۷۱۱تا دو هزار و  ۱۱.نیر کوچک بین یک هزار و تا چهار هزار تومان، پ ۱۱.

تومان  ۱۱.تا یک هزار و  ۶۱۱هزارتومان، شیر کوچک بین یک هزار و  ۴تا  ۶۱۱تومان، دوغ بین چهار هزار و  ۷۱۱هزار و 
تا هفت هزار تومان بود ۱۱.هزار و  ۴دار بین ماست طعم و . 

نسبت به مدت  .۷نیز نشان می دهد که قیمت برخی اقالم لبنی در خردادماه سال  .۷زارش مرکز آمار ایران در تیرماه سال آخرین گ
درصد، پنیر ایرانی  ۶۴۱۷درصد ماست پاستوریزه یک کیلوگرمی  ۴۴۱۷مشابه سال گذشته از جمله شیر پاستوریزه یک لیتری 

درصد افزایش قیمت یافته است ۷۹۱۷گرمی  ۱۱.ریزه درصد و کره پاستو ۶.۱۷گرمی  ۶۱۱پاستوریزه  . 
گذاری علوفه دامی ها علیه ایران، مشکالتی در تامین و قیمتدر سالهای اخیر با توجه به خشکسالی های پی در پی و تشدید تحریم

تنظیم بازار برخی  های تمام شده تولید و تعطیلی بعضی واحدها شد؛ بنابراین، دولت برایپیش آمد که موجب افزایش هزینه
ها در بازار متعادل شود؛ با این حال، کماکان محصوالت پروتئینی ناچار به افزایش واردات نهاده های دامی با ارز رسمی شد تا قیمت

 .با باال بودن قیمت محصوالت لبنی و پروتئینی روبرو هستیم
هزارتن شیرخام در کشور تولید شد ۹۱۱و  میلیون ۱.نزدیک به  ۷۹طبق آمار تولید وزارت جهاد کشاورزی در سال  . 

ها به صنعت لطمه می زندولع دامداران برای افزایش قیمت  
عضو هیات نمایندگان فعاالن اقتصادی و کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران به « کاوه زرگران»در این ارتباط، 

های لبنی در سایه نوسان افزایش قیمت برخی کاالها از جمله فرآورده به دلیل شرایط اقتصادی کشور، :خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت

 .نرخ ارز، نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید امری اجتناب ناپذیر است
های تولید، دامداران نیز خواستار افزایش نرخ شیرخام تولیدی هستند که وی اظهارداشت: این درحالیست که با افزایش هر ساله هزینه

های لبنی را شیرخام تشکیل درصد مواد اولیه فرآورده ۹۱های لبنی موثر است؛ زیرا بیش از امر در رشد قیمت فرآوردههمین 
دهدمی . 

تومانی برای واردات برخی  ۶۷۱۱های لبنی، ارز رسمی های فرآوردهدبیر کانون صنایع غذایی ایران درباره اینکه برخی شرکت
ها و اهیمت تامین دهند، گفت: با توجه به تشدید تحریمن نرخ محصوالت نهایی خود را افزایش میکنند و همچناکاالها دریافت می

های بخش کشاورزی و صنایع غذایی اقدام به دریافت ارز رسمی برای واردات کاالهای اساسی و امنیت غذایی کشور، برخی شرکت
هایی دامی، کره، گوشت قرمز و سایر ها علوفه دامی، نهادهتکنند؛ به طور مثال برخی شرکمواد اولیه صنایع تولیدی خود می

کنند که این به نفع مردم و منافع ملی کشور استمحصوالت مورد نیاز کشور را وارد می . 
مین های تااند تا بتوانند نیاز کارخانهکننده ارز دولتی اقدام به واردات علوفه دامی کردههای دریافتوی اضافه کرد: برخی از شرکت

 .کننده شیرخام خود را تامین کنند و دچار مشکل در تامین شیرخام نشوند
کنند، می دهند و نوسانات نرخ ارز را بهانههای خود را گاه هفتگی افزایش میهای تولیدکننده محصوالت لبنی در حالی قیمتشرکت

ارد می کنندتومانی دولتی و ۶۷۱۱ای از نیازهای خارجی خود را با ارز که بخش گسترده . 
های مربوطه موجود است، کننده ارز دولتی در دستگاههای دریافتوی با بیان اینکه به طور حتم اسناد کاالهای وارداتی توسط شرکت

کند تا کاالهای اساسی مورد نیاز کشور را تامین و وارد کند به معنی این تومانی دریافت می ۶۷۱۱افزود: اگر شرکتی ارز رسمی 
های لبنی تغییر نرخ محصوالتشان ناشی از قیمت کاالی تولیدی خود را ارزان تر بفروشند زیرا اکثر کارخانجات فرآوردهنیست که 

 .شیرخام است
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های وارد کننده کاالهای اساسی که ارز دولتی دریافت می کنند این محصوالت را با نرخ زرگران تصریح کرد: آنچه مهم است شرکت
دهای تولیدی و مصرف کنندگان برسانند نه اینکه برخی سوء استفاده کنند و با ارز رسمی مواداولیه وارد مصوب دولتی به دست واح

 .کنند و محصول را در بازار آزاد به شکل سیاه بفروشند
 تک نرخی شدن ارز، قیمت محصوالت را واقعی می کند

« و با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تنها راهکار مشکل تامین مدیرعامل شرکت فرآورده های لبنی کاله در گفت و گ« غالمعلی سلیمانی

ها و ثبات بازار را تک نرخی شدن ارز دانست و گفت: با تک مواد اولیه صنایع تولیدی کشور و جلوگیری از افزایش تدریجی قیمت
کنندنرخی شدن ارز، محصوالت قیمت واقعی خود را پیدا می . 

چند نرخی در کشور عرضه شود به طور قطع تولیدکنندگان و صنایع تولیدی با مشکالت وی براین باور است که تازمانی که ارز 
کنندگان نهایی را در پی خواهد داشتها مواجه خواهند بود که ضرر مصرفتامین مواد مورد نیاز تولید و افزایش قیمت . 

ریق کند، این مشکالت باقی خواهد ماندسلیمانی ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی ارز را نقد بفروشد و به بازار تز . 
می گوید: اختالف قیمت بین ارز رسمی، ارز نیمایی و ارز آزاد که حداقل بین چهار هزار تا هشت « سولیکو»گذار هلدینگ بنیان

خاص  ایهزارتومان است منجر به دزدی برخی می شود زیرا به دنبال سود خود هستند که منافع این اختالف قیمت به جیب عده
رودمی . 

قبل از پیروزی انقالب اسالمی با گران شدن قیمت نفت و تزریق آن به بازار، قیمت دالر را پایین نگه  ۱۶۱.از سال »وی گفت: 
۹۶.و  ۶۶.تومان بود اما هفت تومان عرضه می شد؛ بعدها به نرخ های  ..داشتند تا جایی که ارزش واقعی دالر  تومان افزایش  

تومان و سه هزارتومان رسیده بود ۷۱۱سالهای گذشته به یک هزار و  یافت تا اینکه طی ». 
پردازندکنندگان میهزینه دورزدن تحریم ها را مصرف  

ها تولیدکنندگان و صنایع تولیدی در تامین سلیمانی درباره علت گرانی تدریجی فرآورده های لبنی و گوشتی گفت: به دلیل شدت تحریم
ها را فروشند؛ بنابراین ناچاریم تحریمدچار مشکل جدی هستند تا جایی که برخی کشورها به ما مستقیم کاال نمیبندی مواد اولیه و بسته

های باالتر کاالی مورد نیاز خود را خریداری کنیم که بخش عمده هزینه کرد دور بزنیم و با کمک کشورهای واسط با پرداخت هزینه
پردازندکنندگان نهایی میاز این موضوع را مصرف . 

گفت: ما یکی از « کنندگان ارز رسمی برای واردات علوفه دامی هستید؟آیا یکی از دریافت»وی در پاسخ به این پرسش که 
واردکنندگان علوفه دامی هستیم که نهاده مورد نیاز واحدهای تولیدکننده شیرخام خود را تامین می کنیم؛ اکنون این شرکت خود 

های معتبر و کیفی خریداری علوفه دامی آن را تامین کند و تمام شیر مورد نیاز این شرکت از دامداری دامداری ندارد که بخواهد
شودمی . 

درصد حجم تولیدات این  ۱۱میلیون دالر عنوان کرد که  ۱۱۱این فعال بخش خصوصی ارزش صادراتی محصوالت این شرکت را 
شرکت فرآوردهای لبنی ظرفیت صادرات ساالنه یک تا دو میلیارد  های دولتی اینشرکت است و اظهارداشت: در صورت حمایت

 .دالر را دارد
های لبنی امری اجتناب وی با بیان اینکه با افزایش هزینه های تولید و قیمت شیرخام در دو ماه گذشته، افزایش مجدد قیمت فرآورده

فزایش قیمت برخی محصوالت ندارند زیرا ضربه به صنعت ای جز اتولیدکنندگان برای حفظ تولیدات کشور، چاره :ناپذیر است گفت

های لبنی تبدیل شویممنجر می شود به طور مجدد همانند سالهای گذشته به یک کشور وابسته و واردکننده در فرآورده . 
  لینک خبر
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https://www.irna.ir/news/83406003/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/83413169/۱۲۰۰-تن-سیب-درختی-صادر-شد
https://www.irna.ir/news/83413169/۱۲۰۰-تن-سیب-درختی-صادر-شد
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۹.۱ای اعالم کرد: هزار و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اطالعیه -ایرنا -تهران تن سیب درختی در خرداد امسال به  

شده  تن به کشورهای هدف صادر ۷.۱های باغداران کشور فروخته شد که از این میزان تاکنون هزار و اتحادیه سراسری تعاونی
  .است

به گزارش شنبه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در این اطالعیه آمده است: یکی از اقدامات و خدمات دولت به جامعه تنظیم 
اجرای   بازار و کنترل قیمت اجناس و کاالهای مورد نیاز مردم است که در حوزه مواد غـذایی شـکل جـدی تری به خود می گیرد و

شب عید از آن جمله است ر میوهطرح تنظیم بازا . 
در این طرح دولت هرسـاله جهت کنـترل قیمت میوه در ایـام نوروز و جلوگیری از افزایش بی رویه و غیر قابـل قبول قیمت سـیب و 

یوه در زمان پرتقـال با توجه به اینکه همه خانوارها مجبور به تهیه میوه شب عیـد هستند، اجرا می شود. این فرایند شامـل خریـد م
ای موسوم به کمیته ملی سازی و توزیع آن در ایام نوروز است که این اقـدام بـا توجه به اهمیت آن زیر نظر کمیتهتولیـد، ذخیره

گیردراهبردی طرح تنظیم بازار کشور صورت می . 
وزیر جهاد کشاورزی به سازمان تعاون  های متولی و مرتبط عضو کارگروه تنظیم بازار کشور با ابالغاین کمیته متشـکل از دستگاه

۷۹آذر سال  ۷۱در   روسـتایی هزار تن پرتقال مورد نیاز اسـتانها تهیه و ۶۱هزارتن سیب درختی و  ۷۶آغاز به کار کرد و حدود  
 .تحویل آنها شـد

وان ذخیره احتیـاطی هزارتن سـیب درختی نیز به عن ۴این اطالعیه همچنین می افزاید: برحسب مصوبه کمیته مـذکور حـدود 
خریداری و ذخیره سازی شد که رصد مستمر بازار میوه و بررسـی قیمت ها ضـرورت ورود دولت و توزیع میوه از هفته پایانی 

را اقتضا کرد که بالفاصله توزیع سـیب و پرتقال ذخیره شده در کشور از سطح شهرها تا عمق روستاها با قیمت های کنترل  ۷۹اسفند 
استمرار یافت .۷ان زیر نظر کمیته راهبردی اسـتانها اجرایی شد که تا اواخر فروردین شده و یکس . 

 .۷فروردین  ۷۱سیب درختی مازاد طرح مـذکور بر حسب تصـمیمات بند یک سایر دسـتورات جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور در 
مت های مصوب آن سازمان در سـطح شـهر تهران توزیع شود که در اختیار سازمـان میادین میوه و تره بار تهران قرار گرفت تا با قی

 .۷اردیبهشت  ۴.بـه دلیل رونـد کنـد توزیع و اسـتعداد فسادپذیری محصول، کارگروه تنظیم بازار در بند چهار تصمیمات جلسه در 
زمان تکلیف کرد که که فورا اقدام خود فروش باقیمانده محصول را از طریق مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی مصوب و به این سا

 .قانونی انجام شود
محصول ذخیره شده در  تن ۹.۱های باغداران کشور به عنوان برنده مزایده ، هزار و به همین منظور نیز اتحادیه سراسری تعاونی

کرده است و تاکنون یک  از سازمان تعاون روستایی خریداری و تملک .۷سـردخانه سـرخدشت شهرسـتان دماوند را در هشتم خرداد 
تن آن صادر شده است ۷.۱هزار و  . 

صـادرات و ارسـال پس سورت آن به  تن باقیمانده محصول سیب خود از طریق ۶۱۱همچنین اکنون مشغول فروش حدود 
 کارخانجـات کنسانتره است که به لحاظ حقوقی ارتباطی با این سازمان ندارد

. 
  لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
 خبرگزاری فارس – 5/5/89تاریخ : 
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ترین واردکننده برنج باسماتی سال گذشته/ایران عمدهکاهش صادرات برنج هند به کمترین میزان هفت   
گویند به دلیل کاهش تقاضا میزان صادرات برنج این کشور در سال جاری به کمترین میزان هفت سال گذشته مقامات هندی می

رسدمی .  
ان صادرات برنج در این گویند میزالملل خبرگزاری فارس، به نقل از رویترز، مسئوالن هند میبه گزارش گروه اقتصاد بین

رسدامسال به کمترین میزان هفت سال گذشته می  کشور .  
کاهش صادرات هند به کشورهای  .براساس این گزارش دلیل کاهش صادرات برنج در چین افت تقاضای کشورهای آفریقایی است

بدرقیب نظیر ویتنام و میانمار کمک خواهد کرد تا صادرات آنها در سال جاری افزایش یا .  
وزیر هند اعمال خواهد کرد. چرا که دولت مجبور است میزان نخست« مودی»اما کاهش صادرات هند فشار زیادی را روی دولت 

  .خرید تضمینی کشاورزان را افزایش دهد و همچنین شرایط سختی را در بخش بورس متحمل خواهد شد
به میزان  7018/  7019میلیون تن برنج صادر کند. هند در سال  11تا  10بینی شده که این کشور آسیای جنوبی در سال جاری پیش

درصد کاهش داشت 2.7ماه گذشته  17میلیون تن برنج صادر کرد که نسبت به مدت مشابه  11.85 .  
ال و های غیرباسماتی خود را عمدتا به بنگالدش، نپ شود و هند برنجایران به عنوان خریدار عمده برنج باسماتی هند محسوب می

عربستان و عراق هستندایران، کند عالقمندان به برنج باسماتی هند،سنگال صادر می .  
های غیرباسماتی بیشتر با تایلند، ویتنام و در مورد صادرات برنج باسماتی، هند با پاکستان در حال رقابت است؛ اما در مورد برنج

کندمیانمار رقابت می .  
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
 

خبرنگاران جوان  – 1/5/89تاریخ :   
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هزار تن برنج معطل تخصیص ارز در گمرکات ۷۳۳/ ۲۸درصدی واردات برنج در سال  ۷۳رشد   
درصد رشد داشته است ۱.ل نسبت به مدت مشابه سال قبل ماهه امسا ۶کشاورز گفت: بنابر آمار میزان واردات برنج در  . 

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

، با اشاره به اختالف آمار واردات برنج میان وزارت جهاد کشاورزی با بخش خصوصی اظهار کرد: بنابر آمار نگاران جوانخبر
هزار تن برنج وارد شده است ۹۶۱گوید هزار تن برنج وارد شده، اما وزارت جهاد کشاورزی می ۹.۱گمرک تا نیمه خرداد  . 

هزار تن اختالف دارد، در حالیکه  ۱۱نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها  یزان وارداتم وی افزود: بنا بر آمار تا پایان خرداد،
درصد رشد داشته است ۹۱کنند واردات وزارت جهاد کشاورزیاذعان می مسئوالن . 

ایمدرصد رشد داشته ۱.ماهه واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر از  ۶به گفته کشاورز، با مقایسه آمار  . 
جمن واردکنندگان برنج با انتقاد از امتناع وزارت جهاد کشاورزی نسبت به ثبت سفارش برنج بیان کرد: با توجه به اختالف دبیر ان

دهدآمار واردات، وزارت جهاد کشاورزی دیگر ثبت سفارش برنج را انجام نمی . 
تولید برنج امسال از سقف پارسال بیشتر خواهد بودنیازی به واردات برنج تا پایان سال نداریم/ حداقل  :بیشتر بخوانید  

هزار تن برنج در بنادر منتظر تخصیص ارز است، گفت: با افزایش مصرف برنج خارجی ناشی از  ۱۱.وی با اشاره به اینکه 
موضوع اندیشیده شود تر تمهیداتی برای اینهای آتی دچار کمبود خواهیم شد که امیدواریم هر چه سریعنرخ برنج ایرانیدر ماه نوسان . 

دبیر انجمن وارد کنندگان برنج با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی از ثبات نسبی در بازار برخوردار است، بیان کرد: با توجه به 
تومان در  ۶۱۱هزار و  ۹تا  ۹های جهانی، هر کیلو برنج خارجی با نرخ تومانی و ثبات نرخ ارز در بازار ۶۷۱۱تخصیص ارز 

ای جز تغییر قیمت برنج ندارندهای گمرکی، واردکنندگان چارهشود، اما با افزایش هزینهعرضه می بازار . 
گیرد، بیان کرد: بنابر آمار گمرک هزار تن برنج در کشور مورد استفاده قرار می ۷۱.وی با اشاره به اینکه ماهانه به طور متوسط 

د این میزان، سهم دولت و مابقی بخش خصوصی استدرص ۹۱تا  ۶۱هزار تن برنج وارد کشور شد که  ۹.۱ . 
کشاورز در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه بخش خصوصی تنها برای یک ماه آینده برنج در انبار ذخیره دارد، از این رو 

دهای کشور بیاندیشنمسئوالن ذی ربط باید تدابیر الزم را برای رفع مشکالت ارزی و ترخیص برنج از گمرک . 
 
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادرات و واردات 
 ایران اکونا  – 6/5/89تاریخ : 
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ت برنج هندکاهش صادرا  
جاری به کمترین میزان طی هفت سال گذشته گویند به دلیل کاهش تقاضا میزان صادرات برنج این کشور در سالمقامات هندی می

گویند میزان صادرات برنج در این کشور امسال به رسد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، مسووالن هند میمی
رسدته میکمترین میزان هفت سال گذش .  

براساس این گزارش دلیل کاهش صادرات برنج در چین افت تقاضای کشورهای آفریقایی است. کاهش صادرات هند به کشورهای 
رقیب نظیر ویتنام و میانمار کمک خواهد کرد تا صادرات آنها در سال جاری افزایش یابد. اما کاهش صادرات هند فشار زیادی را 

چراکه دولت مجبور است میزان خرید تضمینی کشاورزان را افزایش دهد و  یر هند اعمال خواهد کرد وزنخست« مودی»روی دولت 
 ..تا  ۱.بینی کرده که جاری پیشهمچنین شرایط سختی را در بخش بورس متحمل خواهد شد. این کشور آسیای جنوبی در سال

 ۷.میلیون تن برنج صادر کرد که نسبت به مدت مشابه  ../ ۷۶به میزان  ۷۱.۷/ ..۷۱میلیون تن برنج صادر کند. هند در سال 
۷ماه گذشته  های غیرباسماتی شود و هند برنجعنوان خریدار عمده برنج باسماتی هند محسوب میدرصد کاهش داشت. ایران به ۹ /

عربستان و عراق هستند. در مورد  ،ایران مندان به برنج باسماتی هند،کند. عالقهخود را عمدتا به بنگالدش، نپال و سنگال صادر می
های غیرباسماتی بیشتر با تایلند، ویتنام و میانمار صادرات برنج باسماتی، هند با پاکستان درحال رقابت است؛ اما در مورد برنج

کندرقابت می . 
  لینک خبر
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 خبرنگاران جوان  – 5/6/89تاریخ : 

درصدی تولید محصوالت باغی ۱۳تا  ۰۳صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی برای اقتصاد کشور/ رشد   
م است، صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی برای اقتصاد محسوب می شادلو گفت: در شرایط فعلی که فروش نفت کشور تحری

 .شود
صنعت، تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگارمجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت قتصادی باشگاه گروه ا 

درصدی محصوالت باغبانی،  ۶۱تا  ۱۱، با تاکید بر افزایش صادرات محصوالت باغی اظهار کرد: با توجه به رشد خبرنگاران جوان
 .به منظور پایداری تولید و جلوگیری از مشکالت بازار قطعا نیاز به صادرات داریم

صادرات محصوالت باغی فرصت طالیی برای کل اقتصاد به ویژه وی افزود: در شرایط فعلی که فروش نفت کشور تحریم است، 
 .بخش کشاورزی محسوب می شود

به گفته شادلو، در شرایطی که با محدودیت ارز مواجه هستیم، استمرار صادرات محصوالت باغی در تامین ارز مورد نیاز کشور 
ای دنبال شود تا صادرات به طور قابل توجهی افزایش ید به گونهتاثیر بسزایی دارد. از این رو تالش ارکان نظام و روابط دیپلماسی با

 .یابد و بازار محصوالت به تعادل برسد
های باغی وجود نداردهای تابستانه در بازار/ کمبودی در عرضه میوهپیش بینی کاهش نرخ میوه :بیشتر بخوانید  

ر داخل است، بیان کرد: با توجه به رشد نایب رئیس اتحادیه باغداران با اشاره به اینکه تولید محصوالت باغی بیش از نیاز بازا
چشمگیر تولید نسبت به سال قبل، باید از فضای ایجاد شده نهایت بهره برداری را داشته باشیم چرا که اگر تولید از دور خارج شود، 

 .احیای آن چند دهه زمان نیاز دارد
ای تعیین شود که در شرایط تحریم بتوان از اید به گونهوی ادامه داد: با وجود مشکالت متعدد در امر صادرات، روابط دیپلماسی ب

ای به امنیت غذایی کشور وارد نشود، بلکه از دوران تحریم ظالمانه سربلند بیرون آییمظرفیت صادرات بهره گرفت تا نه تنها لطمه . 
یعی است، بیان کرد: با وجود شادلو با اشاره به اینکه نوسان قیمت محصوالت کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال قبل امری طب

ها نوسان نرخ ارز، گرانی نهاده ها، ماشین آالت، حمل و نقل و نیروی انسانی، نوسان قیمت محصوالت کشاورزی همانند سایر بخش
های های تولید، محصوالت خود را با قیمتتوان انتظار داشت که کشاورزان با وجود افزایش شدید هزینهامری بدیهی است و نمی

 .پایین عرضه کنند
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در پایان تصریح کرد: اگرچه وضعیت محصوالت کشاورزی به سبب شرایط اقتصادی در تالطم 

 .است، اما در مجموع باید تدابیری اندیشیده شود تا تولید محصوالت کشاورزی استمرار داشته باشد
 لینک خبر
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 فودپرس – 7/5/89تاریخ : 

های ایران در رستوران« پا کبابهشت»سرو   
پا، صدف و فیله اداره کل دامپزشکی استان تهران از پلمب یک رستوران دریایی در شمال تهران به دلیل عرضه خرچنگ، هشت 

 .کوسه خبر داد
 

های خام ر فرآوردهمجید محمدیان اظهار کرد: به دنبال انجام گشت مشترک کارشناسان واحد بهداشت و نظارت ب میزان، به گزارش
کیلو  ۱۱۱های دریایی واقع در شمال شهر تهران به مقدار دامی این اداره به همراه ماموران پلیس امنیت شهر تهران از رستوران غذا

پا، صدف و فیله کوسه کشف و معدوم شدانواع خرچنگ، هشت .  
ها و مراکز عرضه کشور ممنوع ام گوشت در رستوراناداره دامپزشکی شهر تهران با بیان اینکه طبخ و عرضه هرگونه آبزی حر

 .است گفت: تخلف انجام شده توسط متصدیان این واحد محرز و مصداق روشن نقض دستورالعمل بهداشتی دامپزشکی بوده است
 

ی سیر مراحل ترین زمان ممکن و با حکم دادستانی تهران انجام و پرونده آن برامحمدیان افزود: پلمب این واحد متخلف در سریع
 .قانونی به دادسرای جرائم پزشکی ارسال شد

  لینک خبر
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زار؛ از کشت تا صادرات اسانس گل محمدی لهرونق تولید در ال  
اند، با همدلی و مشارکت جمعی از دهد که آنجایی که اهالی پای کار روستا ماندهتجربه بسیاری از روستاها در کشور نشان می

اندسنگالخ مشکالت عبور کرده و رونق را به روستا بازگردانده .  
اند، با همدلی و مشارکت جمعی از دهد که آنجایی که اهالی پای کار روستا ماندهتجربه بسیاری از روستاها در کشور نشان می

اندسنگالخ مشکالت عبور کرده و رونق را به روستا بازگردانده ! 
زارالله»رونق تولید در  » 

ها ربط و نسبتی با اصلش ندارد، اما برخی دیگر گویای واقعیت آن استبرخی اسم کرمان است. البته پر زار اسم روستایی در الله !

های در هم تنیده گل محمدی است و هر سال با سطح زیرکشت بیشتری به استقبال فصل بهار از الله نیست. اما سرشار از دشت
روند. زمین این منطقه خاطره خوشی از گذشته نداشته، اما حاال تلخی کشت خشخاش را از یاد برده استمی . 

 داستان از چه قرار است؟
های قبل از انقالب به کشت خشخاش و تریاک شهره بوده است که برای مواد مخدر مورد استفاده قرار زار در ساللهمنطقه ال

های دوری از دیار از ِعرق و عالقه او به آن کم نکرده بود، مردم گرفت، تا اینکه به همت فردی که زاده همان دیار بود و سالمی
های گل محمدی را جایگزین آن کنندذاشته و قلمهتشویق شدند که کشت خشخاش را کنار گ . 

ها رنج و صبوری، توانستند کشت گل محمدی را به اولویت اول کشاورزی منطقه خود تبدیل کنند. جایی که از قضا به تدریج و با سال
ن گیاه به صورت دیم، کشت کند. به طوری که در برخی نقاط ایآسمان و زمین هم دست و دلبازانه از تولیدکنندگان گل استقبال می

های آن به صورت ارگانیک به شهرهای ها طول کشید تا به سرانجام رسید و حاال گل محمدی و فرآوردهشود. این ماجرا سالمی
شودمختلف کشور و جهان صادر می . 

گیری پاسخگوی این حجم گیری و گالبهای فرآوری اسانسدر حال حاضر حجم تولید گل در این منطقه تا حدی است که کارخانه
برداری قرار گیردشود تا به صورت خام مورد بهرهزار به شهرهای دیگر ارسال مینیست. حجم قابل توجهی از گل محمدی از الله . 

یکی از مشکالت تولید در این منطقه و این بخش این است که صنایع فرآوری پاسخگوی تولیدات کشاورزی نیست. به واسطه شرایط 
اندکه برای کشت فراهم بوده، کشاورزان به این بخش ترغیب شدهمناسبی  گیر آنهاست. کمبود اما مشکالت کشاورزی و تولید گریبان .

گیری بازار داخلی و ورود به بازار ای و عدم رعایت استانداردها، عدم حمایت از شکلصنایع تبدیلی، کشت و برداشت غیرحرفه
انین و قواعد از جمله مشکالت و موانع است. در صورتی که شرایط مطلوب فراهم شود امکان تولید المللی، عدم ثبات و شفافیت قوبین

کنندبیشتر فراهم شده و کشاورزان بیشتری به این بخش ورود می . 
 احساس هویت، عامل رونق کسب وکار در ویدوج

های عمرانی خوبی دارند، اما جمعیت آنها به شهرها تاین سؤال برایم جدی بوده که چرا برخی از این روستاها با وجود آنکه زیرساخ
اند، به حیات خود ادامه بدهند! چرا مردم کنند! و بالعکس برخی از دیگر روستاها با حداقل امکانات زیرساختی توانستهمهاجرت می

کشند؛ اما ما دست از کار نمیبرخی روستاها با وجود آنکه منابع طبیعی مثل آب و زمین حاصلخیز در حد کمی در اختیار دارند، ا
اند! یا اینکه بندند یا اینکه به مشاغل کاذب مشغولدیگر با وجود آنکه مواهب الهی بر آنها سرازیر شده است، کمر همت نمی  برخی

 !منتظرند که دیگران برای آنها دست به اقدام زده و آبادانی را برایشان به ارمغان آورند
اند سر بزنم. در به یکی از روستاهای منطقه کاشان که سطح قابل توجهی را زیرکشت گل محمدی بردهبه این منظور تصمیم گرفتم 

ای نبود؛ با یکی از اهالی قرار مالقات داشتمزیر آفتاب داغ خردادماه به سمت این روستا حرکت کردم. چاره مشتاق بودم که از  .

برخی از آنها دارای رونق و رفت و آمد خوبی استنزدیک ببینم. روستاهای زیادی در منطقه وجود دارد که  . 
اند. تابلوی ورودی روستا از نظرم گذشت؛ ویدوج. در رونق شده و تنها سالخوردگانی که شوق رفتن ندارند ماندهبرخی هم بی

ته شده چیده شوند، های شکفکرد. با وجود آنکه طبق قاعده بایستی در ابتدای صبح، گلدوطرف جاده مزارع گل محمدی خودنمایی می
در این هنگام که ساعاتی از عصر گذشته بود هنوز افرادی در مزارع مشغول چیدن گل بودند. علت را جویا شدم. گفتند که در سال 

های های زراعی کمیاب است و فعالیتجاری به دلیل بازگشت بسیاری از کارگران مهاجر افغانی به وطن خود، کارگر در زمین
ق افتاده استزراعی به تعوی . 

کرد کمی به زندگی و کسب وکار تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در روستا رونق ببخشد. قرارمان با فردی بود که تالش می
ای بشاش و گرم که از فشردگی کارها خم به ابرو نیاورده بود. او این کار را در بستر مسجد و پایگاه بسج رقم زده بود. به این چهره

کرد دست دالالن را کوتاه کند و سود بیشتری عاید کشاورزان شود. از قضا این خرید گل به قیمت بهتر، تالش میصورت که با 
برنامه با استقبال مردم همراه شده و حتی تمایل و همراهی آنها با مسجد و بسیج افزایش یافته است. این چهره محبوب در روستا با 

ات فرهنگی را هم فراهم کرده بود. با ایستادگی خود توانسته بود به تدریج افراد دیگری را نیز ایجاد این بستر، زمینه برای ارائه خدم
 .به کار بگیرد تا در ارائه خدمات سرعت ببخشید
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روستا به لحاظ ظرفیت اقلیمی و انسانی، قابلیت تولید محصوالت متنوع کشاورزی و سایر محصوالت تولیدی را دارد. به شرط آنکه 
زم برای تأمین مالی و تهیه صنایع تبدیلی و فرآوری فراهم شود. به لحاظ انسانی روستا جمعیت جوان و آماده به کار زیادی زنجیره ال

آید، اما مهمتر از زنجیره ارزش دارد. در صورتی که نهادهای کسب وکار فراهم شود، از مهاجرت این افراد جلوگیری به عمل می
های خود کار کنند و با هر تالش ممکن محصوالت خود را به فروش نگیزه دارند که در زمینکسب وکار این مهم است که آنها ا

   .رسانند. این احساس هویت آن چیزی است که متأسفانه در برخی روستاها دیگر خبری از آن نیست
ا با مشکالت دست و پنجه نرم کنند. تواند افراد را پابرجا نگه دارد ترغم مشکالت پیچیده میاین شوق آباد کردن آبادی است که علی

شود؟شود که در برخی مناطق این شور و شوق به فراموشی سپرده میبه راستی چه می  
 حرف آخر
های تولید و رونق در روستا مهمتر است؟ نخ تسبیح اتصال و رفت از مشکالت و حل موانع چیست؟ کدام حلقه ازحلقهراه برون

افزاری ماجرا را تولید کدام است؟ در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. برخی ابعاد فنی و سخت هایپیوستگی و انسجام بین حلقه
دانندکنند و این را عامل پیشبرد در این بخش میپررنگ می . 

لی و بندی، حمایت از کشاورزان از طریق ارائه تسهیالت ماهای نوین کشت، تولید، فرآوری و بستهکارگیری روشدر این نگاه به
های تجاری و فنی حائز اهمیت است. اما در نگاهی دیگر آنچه که نقش حیاتی در این ماجرا دارد، ابعاد اجتماعی و ایجاد زیرساخت

شود و افزاری مهیا نباشد، به تدریج رونق ایجاد میانسانی است و اگر این بعد اصالح شود حتی در صورتی که ابعاد سخت
اند و از جمله دو مورد ا مرور بسیاری از روستاها و مناطق کشور که در کشاورزی و تولید موفق بودهگیرد. بها شکل میزیرساخت

آفرینی یک متولی دلسوز مسیر پیشرفت برای آنها طی توان به این مهم دست یافت که با حضور و نقشمطرح شده در این نوشتار، می
فید باشد؛ یا حتی جوانی که انگیزه نام و نان را در مسیر رونق منطقه سشده است. حال ممکن است این رهبر در قاموس یک ریش

شودها تعبیر میآید و از آن به جنگ ارادهخود خرج کرده است. بنابراین تالش و جهاد در مسیر رونق تولید، عبادت به حساب می .   
ها شکل گرفته و و مدیریت منابع، به تدریج انگیزهگیری با تالش برای توانمندسازی مردم و اعطای اختیارات به آنها برای تصمیم

جانبه و شود. این کار نیازمند همتی همههای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعت فراهم میجانبه عالقمندان به بخشزمینه ورود همه
اند ریشه داشته است و آموختهگری ایرانیان تعامل همدالنه بین دولت، مردم و نخبگان است. این تعامالت از گذشته در فرهنگ یاری

های بیرونی با مشارکت جمعی به ساماندهی امور خود از جمله کشاورزی بپردازندکه بدون نیاز به کمک . 
ها اقتصادی برای ورود به این عرصه در این راستا مهمترین مطالبه از دولت اعتماد به بدنه مردمی با واگذاری اختیار و تسهیل زمینه

  .حیاتی است
السالمحسن باقری پژوهشگر هسته سیاست کشاورزی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهم  
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 5/5/89تاریخ : 

توافقی آغاز شد  دلیل کاهش نرخ خرید تضمینی گندم/ خرید4  
عامل برای کاهش خرید تضمینی گندم در سال جاری گفت: خرید توافقی توسط  9مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان 

  .بخش خصوصی آغاز شده است
هفته گذشته گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در حالی که نیمی از فصل برداشت خرید تضمینی گندم سپری شده،  به

درصد کاهش یافته است 8معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خبر داد خرید تضمینی گندم نسبت به مشابه سال گذشته  . 
درصدی هم مطرح کردند 11 ها حتی کاهشرسانهبرخی . 

وگوی اقتصادی شبکه خبر ضمن تایید کاهش گفت کیا مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در برنامهامروز مرتضی سعیدی
های خوزستان، گلستان و لرستان، حذف یارانه آرد و ورود بخش خصوصی به خرید تضمینی گندم، دالیل آن را سیل اخیر در استان

پایین بودن خرید تضمینی گندم و احتمال کشاورزان برای افزایش نرخ خرید تضمینی اعالم کردتوافقی،خرید  . 
وگودر ادامه گفت تواند بخش زیادی از گندم کشاورزان را از گردونه خرید کیا تایید کرد که کاهش خرید تضمینی گندم میسعیدی 

 .تضمینی خارج کند
تن گندم کشاورزان در انبارها مانده و به مراکز خرید دولتی تحویل  میلیون 7اساس آمارها حدود مجری این برنامه اعالم کرد: بر 

دهندنمی . 
 خرید توافقی گندم آغاز شد*

های خصوصی اعالم شده تا بر اساس توافقی از ی دولتی ایران گفت: به بخشمدیرکل داخلی شرکت بازرگان
گیرد انجام شودتواند بر اساس توافقی که بین خریدار و فروشنده صورت میخریداری کنند. پایه این قیمت می گندمکاران کشاورزان . 

 تومان باالتر رفته است، 1950های جنوبی تا نبه گزارش فارس، در روزهای گذشته اعالم شد که نرخ این خرید توافقی در استا

مشاهدات خبرنگار فارس در استان اردبیل هم حاکی از این است که نه بخش خصوصی از جنس اصناف بلکه دالالن گندم را به قیمت 
کنندتومان خریداری می 1950تا  1900 . 

بودتن  میلیون 13.5تن باشد و این تولید در سال گذشته  میلیون 19شود که تولید امسال کیا برآورد میبه گفته سعیدی . 
تواند به کاهش خرید تضمینی و ماندن گندم در انبارها کمک کند انتظار کشاورزان برای که می دیگری وی همچنین اعالم کرد: دلیل

مابه افزایش قیمت خرید تضمینی است، اما این افزایش در سال جاری منتفی است و اگر احتماال افزایشی هم صورت بگیرد
پرداخت خواهد شدآن به همه کشاورزان  التفاوت . 

اگر کشاورزی در انتظار افزایش قیمت خرید مانده اند، حتی در صورت افزایش قیمت هم کرد: وی تاکید آن پرداخت  التفاوتمابه 

توانند محصوالت خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهندخواهد شد و می . 
برای نخستین بار قیمت جو از گندم فراتر رفته است، گفت: مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به اینکه دلیل اینکه 

دهند و انتظار دارند قیمت جو به دلیل افزایش تقاضای داخلی که به برخی کشاورزان قیمت محصول خود را با نرخ ارز تطبیق می
شود افزایش داشته باشددام استفاده می خوراک عنوان . 

بودن آن با قیمت باالتری به  وارداتی صرف در خوراک دام و طیور است و به دلیلپرم نهاده به گزارش فارس، جو به عنوان یک
کنندرسد بنابراین تولیدکنندگان داخلی هم تولید داخل را با قیمت وارداتی مقایسه میدست کشاورزان می . 

 قاچاق گندم به دلیل نرخ پایین خرید تضمینی گندم*
همچنین قاچاق گندم به دلیل پایین بودن قیمت داخل نسبت به کشورهای همسایه و جهان مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران 

تواند عامل قاچاق باشدرا رد نکرد و گفت: هرگونه اختالف قیمت می . 
تومان است، در حالی که قیمت گندم از  7500هزار تومانی قیمت گندم در بازارهای جهانی کیلویی  17به گفته وی حتی با دالر 

شودخریداری می 1200ورزان کشا . 
 دولت باید نرخ گندم را تا پایان شهریور اعالم کند*

گذار باشد، گفت:  تواند در کاهش سطح زیرکشت سال آینده تاثیروی در پاسخ به سوال مجری که نرخ پایین خرید تضمینی گندم می
ا پایان شهریور اعالم کند و اگر این نرخ است که باید دولت بر اساس قانون ت نرخی گذار در سطح زیر کشت سال آینده عامل تاثیر

یابدکشاورزان را راضی کند، سطح زیر کشت سال آینده کاهش نمی . 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اول مردادماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گندم 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980505000245/4-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       8931اول مردادماهاهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

 خبرنگاران جوان  – 9/5/89تاریخ : 

رسده گوش میهای واردات گندم بمیلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی/ زمزمه ۰خروج   
میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، اما خبر از احتمال واردات آن به گوش  ۱۶..در شرایطی که برآورد می شد امسال 

رسدمی . 
هایی که از سوی ، با وجود هشدارگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

تومان تعیین کرد که این بدان معناست که دولت توجهی  ۹۱۱مسئوالن مختلف داده شد، اما دولت نرخ خرید تضمینی گندم را هزار و 
و نیم میلیون تن  ..ود در چهارمین سال خودکفایی گندم حدود به اجرای قانون خرید تضمینی ندارد. در شرایطی که برآورد شده ب

رسد. تخلفات پی در پی دولت در اجرای اکنون خبر از احتمال واردات آن به گوش میشود، اما همگندم از کشاورزان خریداری می
در شرایط فعلی تحریم، تأمین های بزرگی را برای تولید ایجاد کرده است چراکه قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، چالش

رودترین اقدامات در مواجهه با دشمن به شمار میامنیت غذایی یکی از مهم . 
ماه از فصل برداشت گندم در حالیکه به گفته متولیان امر تولید این محصول استراتژیک در کشور با رشد همراه است،  ۶با گذشت 

های صنفی کاهش چشمگیری داشته عان بسیاری از مسئوالن وزارت جهاد و تشکلاما خرید تضمینی در مقایسه با مدت مشابه به اذ
رویم تا از آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و دالیل بی رغبتی کشاورزان نسبت به تحویل ربط میاست. حال به سراغ مسئوالن ذی
 .گندم به مراکز دولتی باخبر شویم

 اهمال در اجرای قانون خرید تضمینی :بیشتر بخوانید
ر از کاه استقیمت کنونی گندم کمت  

زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگارمحمدشفیع ملک گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان های تولید اظهار کرد: با در مقایسه با هزینه  اد از نرخ ناعادالنه قیمت خرید تضمینی گندمبا انتق  

 ۷۹ – .۷ها و مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اعالم نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی وجود آن که تمامی تشکل
د کنند که در نهایت این امر موجب شد تا کشاورزان رغبت چندانی معترض بودند، اما نتوانستند دولت را به اصالح نرخ خرید متقاع

 .به تحویل گندم به مراکز خرید دولتی نداشته باشند
ها و نمایندگان مجلس مبنی بر اصالح نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی پیش رو، های متعدد تشکلوی افزود: با وجود تالش

تومانی رضایت  ۹۱۱به هیچ عنوان این موضوع را نپذیرفتند و از آنجا که نرخ هزار و اما شورای اقتصاد و سازمان برنامه 
ها حاضر نیستند با این قیمت گندم تولیدی خود را به دولت بفروشندآن  کند،های تولید جلب نمیتولیدکننده را به سبب افزایش هزینه . 

کنند یا برای گذراندن معیشت خود ها ذخیره میقیمت، گندم خود را در انباربسیاری از کشاورزان به امید افزایش   زاده ادامه داد:ملک
رود و دولت برای گران میدهند که در نهایت منافع این امر به جیب سودجویان و واسطهبا قیمتی باالتر از نرخ خرید به دالالن می

االتر از نرخ خرید اقدام به واردات کندبرابر ب ۱تا  ۷هایی شود با قیمتتأمین گندم مورد نیاز کشور مجبور می . 
اکنون بسیاری از رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه قیمت کنونی خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ کاه است بیان کرد: هم

قدام به خرید از کشاورزان ها اهای دامی اعم از جو ،به دلیل قیمت پایین گندم نسبت به سایر نهادهدامداران به سبب نوسان نرخ نهاده
کنندمی . 

های همسایه باالتر از قیمت داخلی است از این رو گفت: با توجه به آنکه نرخ گندم در کشور قاچاق گندم وی درباره آخرین جزئیات
ده تا کشاورزان کنند و همین موضوع موجب شهای باالتر اقدام به خرید گندم از دالالن میهای هدف با قیمتبسیاری از تجار بازار

 .رغبتی به تحویل این محصول به مراکز دولتی نداشته باشند
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: بنابر آمار میزان خرید  خرید تضمینی گندم درصدی ۶۱تا  ۶۱زاده از کاهش ملک

این روند دولت ناچار است گندم مورد نیاز داخل را با تضمینی گندم در مقایسه با سال قبل کاهش چشمگیری داشته است که با ادامه 
های اطراف قابل مقایسه با های خارجی کشورهای همسایه وارد کند در حالیکه کیفیت گندمهزار تومان از کشور ۱نرخ باالتر از 

 .محصول داخلی نیست
در حق کشاورزان ظلم کرد که برای  ۷۹-.۷ برای سال زراعی قیمت خرید تضمینی گندم وی ادامه داد: شورای اقتصاد در تعیین

 .تبعات کاهش خرید تضمینی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولیان امر باید پاسخگو باشند
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از این مسئله که دولت توجهی به اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت 

ندارد اظهار کردکشاورزی  دهد که محصول خود را با به تولیدکنندگان این اختیار را می قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی :

هر قیمتی در بازار آزاد به فروش برسانند و چنانچه موفق به فروش محصول خود نبودند، دولت مکلف است با نرخ خرید تضمینی، 
کند با زیان احتمالی خریداری کند، اما در شرایط کنونی دولت کشاورزان را مکلف می ها را برای جلوگیری از ضرر ومحصول آن

 .نرخ تعیین شده گندم را به مراکز دولتی بدهد
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های دلخواه در ها نگهداری کنند یا با قیمتتوانند گندم تولیدی خود را در انباروی ادامه داد: بنابر قانون خرید تضمینی، کشاورزان می
های تولید را برای نرخ خرید تضمینی فروش برسانند که متأسفانه در شرایط فعلی دولت نه تنها قیمت منطقی مطابق با هزینه بازار به

های تولید نیست گندم را تحویل مراکز های فعلی که جوابگوی هزینهگندم تعیین نکرده است بلکه از کشاورزان انتظار دارد با نرخ
های جدی در آینده ایجاد خواهد کرداین امر چالشدولتی دهند که بدون تردید  . 

  
درصد باالتر از قیمت گندم است ۶۱قیمت گندم از آب معدنی هم کمتر است/ برای اولین بار در تاریخ کشاورزی نرخ جو   

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار

،خبرنگاران جوان با انتقاد از بی توجهی شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی گندم اظهار کرد: سال گذشته دولت با وجود   

مینی گندم نکردهای متعدد توجهی به اصالح نرخ خرید تضهشدار . 
های ظالمانه وی افزود: افراد تصمیم گیر در بدنه دولت متأسفانه نگاه ملی محور ندارند چرا که در شرایطی که کشور دچار تحریم

شداست نباید در تعیین قیمت تضمینی و حق قانونی کشاورزان کوتاهی می . 
به کشاورزان تحمیل شده است، اظهار کرد: هم اکنون برای اولین بار تومانی گندم به زور  ۹۱۱اسدی با اشاره به اینکه نرخ هزار و 

درصد باالتر از قیمت گندم است و همین امر موجب شده تا کشاورزان تمایلی به تحویل گندم  ۶۱تا  ۱۱در تاریخ کشاورزی قیمت جو 
 .به مراکز دولتی نداشته باشند

ونی گندم با یک کیلوگرم آب معدنی یا نمک قابل مقایسه نیست، تصریح عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه قیمت کن
رسیدکرد: باید این نکته را متذکر شوم که اگر مشکالت اقتصادی کشاورزان نبود خرید تضمینی گندم به نصف سال گذشته هم نمی . 

را به مراکز دولتی تحویل دهند، اما بر  وی ادامه داد: علی رغم آن که دولت کشاورزان را مکلف کرده که تنها گندم تولیدی خود
های دلخواه در بازار آزاد به فروش رسانندتوانند محصول تولیدی خود را با قیمتاساس قانون خرید تضمینی ،کشاورزان می . 

مرار خودکفایی اسدی درباره اینکه آیا امکان واردات گندم در سال رونق تولید وجود دارد، اظهار کرد: با وجود افزایش تولید و است
باید مورد پیگیری قضایی قرار  کفایتی مسئوالن است که در صورت تحقق گندم برای چهارمین سال متوالی، واردات گندم بیانگر بی

 .گیرد
  

های جهانی دو برابر فاصله داردمیلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شد/ قیمت گندم با نرخ ۷  
بنیاد گندم کاران در گفت و گو با خبرنگار علی خان محمدی دبیر اجرایی گروه اقتصادی باشگاه  صنعت، تجارت و کشاورزی 

ورزی دانست و گفت: بنا بر آمار، دولت تاکنون ، واردات گندم در سال رونق تولید را بزرگترین خیانت به بخش کشاخبرنگاران جوان
هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دو میلیون تن کاهش  ۶۱۱میلیون و  ۶

 .یافته است
یمت خرید تضمینی گندم برای وی با اشاره به اینکه کاهش خرید تضمینی گندم به معنای عدم تولید نیست، افزود: هم اکنون ق

های غیرمکانیزه و استاندارد ذخیره دهند گندم تولیدی خود را در انبارها ترجیح میکشاورزان صرفه اقتصادی ندارد از این رو آن
صول تواند تبعات منفی برای تولید این محسازی کنند یا با قیمت جزئی باالتر از نرخ خرید به دالالن بفروشند که این امر می

 .استراتژیک به همراه داشته باشد
هزار هکتار است، بیان کرد: امسال برآورد شده بود از حدود  ۷۱۱میلیون و  ۴خان محمدی با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گندم 

در تعیین میلیون تن خرید تضمینی شود که متأسفانه به سبب بی توجهی دولت  ۱۶..میلیون تن تولید گندم رقمی حدود  ۶.تا  ۱۱۶.
تومانی برای خرید هر کیلو گندم این موضوع محقق نشد ۹۱۱نرخ خرید تضمینی و به صرفه نبودن نرخ هزار و  . 

های جهانی، دو برابر فاصله دارد، اظهار کرد: بر این دبیر اجرایی بنیاد گندم کاران ایران با اشاره به اینکه قیمت کنونی گندم با نرخ
هزار و  ۱ها رقمی حدود حمل و نقل، بیمه کشتی و... دولت برای واردات هر کیلو گندم از سایر کشور هایاساس با احتساب هزینه

تومان  ۱۱۱تا  ۷۱۱تومان باید پرداخت کند این در حالی است که حاضر نشد نرخ خرید تضمینی گندم را  ۷۱۱هزار و  ۶تا  ۹۱۱
لتی رغبت داشته باشندافزایش دهد تا کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دو . 

های همجوار کیفیت نان را تحت های خارجی با داخلی قابل قیاس نیست، گفت: واردات گندم از کشوروی با اشاره به اینکه کیفیت گندم
 نماند که کیفیت توانند نان مطلوبی تولید کنند. ناگفتههای خارجی به دلیل کیفیت پایین نمیدهد چرا که خبازان با گندمتأثیر خود قرار می

 .کنونی نان ارتباطی به گندم تولیدی ندارد بلکه در برخی مواقع به سبب سبوس گیری با افت کیفیت روبرو هستیم
خان محمدی در پایان درباره اینکه آیا امکان قاچاق گندم تولیدی از کشور وجود دارد، اظهار کرد: گندم تولیدی از کشور خارج 

کنند که سود این های دیگر صادر میرید و ذخیره سازی، آن را پس از تبدیل به آرد و ماکارونی به کشورای با خشود، اما عدهنمی

رودای واسطه و دالل میامر تنها به جیب عده . 
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  لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گندم 
 خبرنگاران جوان  – 2/5/89تاریخ : 

  شودازه خروج گندم از کشور داده نمیاج
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  .وزیر جهاد کشاورزی گفت: به هیچ عنوان و به هیچ کسی اجازه خروج گندم از کشور را نمی دهیم
اد کشاورزی در خصوص میزان ؛ به نقل از خانه ملت، محمود حجتی وزیر جهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

و نیم میلیون تن  ۷تا  ۷ایم بین هایی که داشتهبینیهای دولتی، گفت: طبق پیشاز جانب سیلو  خرید تضمینی گندم در این سال زراعی
 .گندم کمتر توسط بخش دولتی خریداری شده است

به سمت صنف و  ۷۹-.۷ورزان در سال زراعی عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: بخشی از گندم برداشت شده توسط کشا
 .صنعت هدایت شده که روند آن طبیعی است

ها نیز ناچار هستند ها خریداری شده که آنوزیر جهاد کشاورزی در پایان با تاکید بر اینکه بخش دیگری از گندم موجود توسط واسطه
را نمی دهیم  هیچ کسی اجازه خروج گندم از کشوردر پایان آن را به دولت بفروشند، اظهار کرد: به هیچ عنوان و به  . 

ها ناچار به فروش گندم خود به دولت هستندواسطه  
  لینک خبر
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان  – 1/5/89تاریخ : 
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 تکذیب دپوی گوشت قرمز در بنادر
ارسال به  ورناصری گفت: هیچ گوشتی در بنادر دپو نشده و گوشت موجود منتظر جواز ترخیص و طی مراحل اداری برای

های مختلف استاستان . 
، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های اساسی، اظهار کرد: در این زمینه بحث ات کاالامور دام در خصوص ادعای مطرح شده در زمینه ارز اختصاص یافته به وارد
 .رفع تعهدات ارزی مطرح است و با این موضوع که کاالیی وارد نشده باشد، بسیار متفاوت است

های دولتی به این معنا است که کاال وارد بندر شده و تخیله بار صورت گرفته، اما با شرکت  وی افزود: رفع تعهدات ارزی در ارتباط
ر دالیلی مانند نقص در اسناد یا به دالیل گمرکی این کاال ترخیص نشده استبناب . 

ها هنوز ترخیص نشده برگ سبز گمرکی را بانک به آن مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ادامه داد: از آنجایی که این کاال
ده کاال خریداری و به کشور وارد شده است و این دهد، بنابراین با تمام ارزی که از بانک مرکزی دریافت شکاال اختصاص نمی

ها منتظر تخلیه است؛ حتی مازاد بر ارز اختصاص یافته کاال وارد شده استکاال . 
هزار تومان ۶.ر کانال افزایش دما، مرغ را گران کرد/ قیمت مرغ د :بیشتر بخوانید  

وی تاکید کرد: پس تخلفی انجام نشده و تنها یک پروسه اداری است که باید طی شود و تا این پروسه طی نشده، کاال ترخیص 
شودنمی . 

ورناصری درباره با ادعای مطرح شده در زمینه دپوی گوشت قرمز در بنادر و عدم اجازه ترخیص آن بیان کرد: هیچ گوشتی در 
های مختلف است که این کار در ر دپو نشده و گوشت موجود منتظر جواز ترخیص و طی مراحل اداری برای ارسال به استانبناد

زودی نهایی خواهد شدحال انجام است و مراحل آن به . 
باید واردکنندگان ما کرد، اما در سال جدید تومانی دریافت می ۶۷۱۱هایی است که پیش از این ارز گوشت قرمز از کاال  به گفته وی،

 .به التفاوت آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند تا اجازه ترخیص داده شود
تومانی توسط واردکنندگان سفارش  ۶۷۱۱مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور در پایان تصریح کرد: البته گوشتی که با ارز 

د تا بتوانند از گمرک ترخیص کنند و به بازار برسانندداده شده باید ما به التفاوت آن با ارز نیمایی پرداخت شو . 
  خبر لینک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گوشت مرغ
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 ایرنا  – 2/5/89تاریخ : 

 عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ اعالم شد
لیل افزایش دمای هوا، تلفات بر اثر عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی، کاهش وزن گیری مرغ را به د -ایرنا 

های تولید همچون واکسن و ریزمغذی ها و افزایش تقاضا به علت جایگزینی گوشت مرغ به جای ها، کاهش کیفیت نهادهبروز بیماری
  .گوشت قرمز و ماهی را از عوامل افزایش قیمت گوشت مرغ برشمرد

« گار اقتصادی ایرنا درباره اینکه طی روزهای اخیر قیمت گوشت مرغ از روز دوشنبه در گفت و گو با خبرن« برومند چهارآیین

هزار تومان عبور کرده است افزود ۶.مرز  ها مانند کنجاله های مصوب دولتی نهادهبر اساس بررسی کارشناسی بر مبنای قیمت :

هزارتومان و  ۱.تا  ۹۱۱هزار و  ۷ری بین های تمام شده تولید باید قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده جلوی در مرغداسویا، ذرت و هزینه
هایی بیش از این منصفانه نیستتومان باشد و قیمت ۶۱۱هزار و  ۶.هزار تا  ۶.کنندگان قیمت منطقی برای مصرف . 

عضو هیات مدیره کانون سراسری مرغداران گوشتی اظهارداشت: از پانزدهم خرداد تا پانزدهم شهریور به دلیل افزایش دمای هوا 
های سال کمتر استدرصد نسبت دیگر ماه ۷۶تا  ۷۱گیری بین  وزن . 

وی میزان تلفات را ناشی از بیماری اندمیک همانند نیوکاسل دانست و تصریح کرد: اغلب واحدهای متاثر از بیماری نیوکاسل مرغ 
 .گوشتی است که این امر می تواند در حجم تولید تاثیر بسزایی داشته باشد

نین طی ماه های اخیر به دلیل پایین بودن قیمت گوشت مرغ و ادامه ضرر تولیدکنندگان، احتمال کاهش تولید مرغ وی ادامه داد: همچ
های آتی وجود داردگوشتی در ماه . 

ها در افزایش تلفات مرغ گوشتی موثر بوده است افزود: تاکنون سویا و ذرت مورد نیاز چهارآیین با بیان اینکه کاهش کیفیت نهاده
ها این محصوالت از شد اما با توجه به تشدید تحریمای تولیدی مرغداری از کشورهای برزیل و آرژانتین وارد کشور میواحده

ها خود به یک معضل تبدیل شده است زیرا کشورهایی مانند هندوستان و اکراین تامین و وارد می شود که مدت نگهداری این نهاده
مام )ره( از وجود نهاده ها انباشت شده است و در دمای هوای باال، شرایط استاندارد الزم را اکنون مبادی انبارها از جمله بندر ا

 .نداریم که این خود به کاهش کیفیت نهاده ها دامن می زند
ها مانند داروها، واکسن و ریزمغذی ها با ارز رسمی وارد کشور می شود اما با ارز آزاد به دست به گفته وی، برخی نهاده

ها در حال سوء استفاده در این فضا هستند و باید این افراد برخورد شودرسد و برخی واسطهکنندگان میتولید . 
کنند به اشتباه راه برخورد ها که از التهاب بازار به نفع خود سوء استفاده میوی گفت: برخی مسئوالن به جای برخورد با واسطه

ها مانند کرمانشاه، اند به طوری که طی یک تا دو روز گذشته در برخی استانگرفته قهرآمیز و غیرقانونی را با تولیدکنندگان پیش
اند که همین ایالم و یزد برخی نیروهای تعزیرات با تولیدکنندگان برای تخلیه اجباری مرغ گوشتی با وزن و قیمت پایین برخورد کرده

 .امر موجب نگرانی تولیدکنندگان شده است
ریزی مرغ گوشتی گفت: پیش از این تولیدکنندگان روی هر سراسری مرغداران گوشتی درباره کاهش جوجه عضو هیات مدیره کانون

۶۱۱کیلوگرم مرغ گوشتی بین یک هزار و  دادندتا سه هزارتومان ضرر می  . 
رخی تومان عبور کرده و در ب ۶۱۱هزار و  ۶.به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر قیمت هرکیلوگرم مرغ گوشتی از مرز 

هزارتومان نیز رسیده است ۹.های کشور به استان . 
 لینک خبر
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 متفرقه
 فودپرس – 5/5/89تاریخ : 

ساله قانون انتزاع ۰اختیارات وزارت جهادکشاورزی در حوزه بازرگانی به وزارت صمت منتقل شد/تعلیق   
ت گفت: همه اختیارات وزارت جهادکشاورزی در حوزه بازرگانی به وزارت صمت منتقل شدقائم مقام وزیر صم <کشاورزی . 

حسین مدرس خیابانی در نخستین نشست خبری خود به عنوان قائم مقام وزارت صمت، با اشاره به قدرت رسانه در جنگ اقتصادی  

تواند این حربه دشمن را خنثی کند و من ینی، رسانه میاظهار کرد: امروز دشمن در سه جهت شبهه افکنی، القائات غلط و ابهام افر
ها استفاده حداکثری را داشته باشداطمینان میدهم ساختار جدید بازرگانی کشور از ظرفیت رسانه  

با توجه به مسولیت سنگین وزارت صمت  :قائم مقام وزیر صمت در خصوص تغییرات ساختاری جدید در حوزه بازرگانی ادامه داد

وزارت صنایع سنگین، معادن، صنعت و بازرگانی تشکیل شده بود و در شرایط امروز کشور ریاست جمهوری و وزیر  9که از 

ای برای تمرکز بر موضوع بازرگانی داشتند، ساختار قایم مقامی وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور صمت تاکیدات ویژه
ازرگانی داخلی و خارجی به همراه شرکت بازرگانی دولتی و شرکت های مرتبط با آن شامل ببازرگانی شکل گرفت و دستگاه

 .پشتیبانی امور دام در ذیل این ساختار قرار گرفتند
مصوب شده  .۷وی گفت: همچنین در هفته گذشته یک تصمیم جدید اتخاذ شد و قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی که در سال 

سال تعلیق شد ۷بود، به مدت  . 
به دنبال قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و  .۷ی اضافه کرد: در سال مدرس خیابان

های این کاالها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته بود ولی گذاریصنایع تبدیل، صادرات و واردات این اقالم و حتی تعرفه
این اختیارات به وزارت صمت و ساختار جدید این وزارتخانه بازگشت با مصوبه شورای عالی اقتصادی و سران قوا، . 

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف بود هر ساله 
این وزارتخانه بر حمایت از تولید  درصد از وابستگی غذایی و محصوالت کشاورزی ما به خارج کشور کاسته شود، برای تمرکز .

از وزارت صمت منتزع شده بود به وزارت صمت  .۷و خودکفایی کشور، این مصوبه تصویب شد و تمامی اختیاراتی که در سال 
 .بازگشت

ار جدید در مدرس خیابانی در پاسخ به این سوال که آیا با این تصمیم تشکیل وزارت بازرگانی منتفی شده است یا خیر گفت: این ساخت
قالب قایم مقام وزارت صمت در امور بازرگانی تشکیل شده و وظیفه بازرگانی کشور بر عهده این ساختار گذاشته شده است ولی در 

 .مورد تشکیل وزارت بازرگانی یا ایجاد معاونت اقتصادی در ریاست جمهوری باید منتظر تصمیم مجلس و نهادهای دیگر باشیم
  لینک خبر
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 نهاده
 ایرنا  – 6/5/89تاریخ : 

  طی چهار سال برند کود کشاورزی ۸۱۳۳ثبت بیش از 
برند کود  ۹.۷، هشت هزارو .۷تا تیرماه سال  ۷۶رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: از سال  -ایرنا 

  .کشاورزی از این موسسه شماره ثبت دریافت کرده اند
هزار و  ۱.شرکت با  ۱۷.افزود: در مدت مذکور یک هزار و « هادی اسدی رحمانی» یکشنبه وزارت جهاد کشاورزی، به گزارش 

برند کودی  ۶۴۶برند کودی در پایگاه جامع مواد کودی این موسسه تقاضای خود را ثبت کردند که از این تعداد چهار هزار و  ۷۴۴
مورد توزیعی بوده اند ۶۶۶ برند وارداتی و ۷۶۹تولید داخل و پنج هزار و  . 
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رقمی برای انواع کودهای توزیعی تخصیص می  ۴شماره ثبت پنج رقمی برای کودهای تولید داخل و وارداتی و   وی با بیان این که
یابد اظهارداشت: این کودها برای دو سال اعتبار دارند از این رو شرکت ها پس از دو سال باید نمونه کود خود را برای موسسه 

 .تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ارسال کنند، تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد
 .وی تصریح کرد: در صورتی که نمونه کود ارسالی، حائز شرایط و کیفیت باشد، شماره ثبت کود تمدید می شود

اورزی که از این موسسه درصد برند کودهای کش ۷۱رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: تاکنون 
۶..تقاضای ثبت کرده اند معادل دو هزارو  مورد رد شده اند و عمده دالیل رد این برندهای کودی به عدم تطابق ادعاهای   

 .متقاضیان ثبت با درصد عناصر غذایی موجود و یا در موارد نادر به آلوده بودن کودها به فلزات سنگین باز می شود
برند  .۷.برند کود آلی و  .۷.برند کود شیمیایی، یک هزارو  ۶۷۶حدود هشت هزار و  ۷۹اد: تا پایان سال اسدی رحمانی ادامه د

 .کود زیستی برای ثبت به این موسسه ارسال شده است
وی تصریح کرد: برای اعتبارسنجی کودهای کشاورزی دربازار نیز شماره پیامکی هم اختصاص یافته که مشتریان این کودها می 

ارسال و اطالعات مورد نیاز را دریافت کنند ۱۱۱۱۴۶۴۶۷۶ند شماره ثبت روی بسته بندی های کود را به سرشماره توان . 
وی با بیان این که با اجرای برنامه ثبت و کنترل کیفی کودهای کشاورزی از سوی موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد 

۷۶ها برای ثبت معرفی می کنند، کاهش یافته است ، گفت: در سال کشاورزی، میزان عدم تطابق نمونه کودهایی که شرکت  حدود  
درصد از نمونه کودهایی که برای ثبت معرفی شدند دارای عدم تطابق به لحاظ میزان موجودی عناصر غذایی و یا آلودگی به  ۱۴

کودها به بازار جلوگیری شده استدرصد کاهش یافته و از عرضه این  ۷.به  ۷۹فلزات سنگین بوده اند که این میزان در سال  . 
وی افزود: کاهش عدم تطابق نشان می دهد که تولید کنندگان و یا وارد کنندگان کودهای کشاورزی، کیفیت کودهای خود را افزایش 

 .داده اند
بی، فاقد شماره اسدی رحمانی درباره امکان وجود کودهای تقلبی در بازار اضافه کرد: در بازار ممکن است کودهای کشاورزی تقل

ثبت و یا کم کیفیت وجود داشته باشد که این امر توسط گروه های نظارت و کنترل کیفیت مواد کودی که در سازمان های جهاد 
 .کشاورزی مستقر هستند شناسایی و از بازار و مراکز عرضه کود، جمع آوری می شوند

ثبت یک برند کودی معتبر را تقلب کرده و کودهای کم کیفیت را از وی ادامه داد: گاهی افراد سودجو ممکن است مشخصات و شماره 
این طریق به بازار عرضه کنند، از این رو کشاورزان باید حساسیت الزم را در خرید کودها داشته باشند و در صورت مشاهده،موارد 

 .را به سازمان جهاد کشاورزی استان یا موسسه تحقیقات خاک و آب گزارش کنند
نی اظهار داشت: موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی، برنامه کنترل کیفی مواد کودی را با جدیت دنبال اسدی رحما

کرده و با کمک سازمان تعزیرات حکومتی شناسایی و برخورد با متخلفان را دستور کار دارد و کارگروه های نظارت و کنترل استان 
ی کشاورزی در استان ها را به طور مستمر بررسی می کنند و نمونه کود ها را به طور ها نیز،مراکز و فروشگاه های عرضه کودها

 .تصادفی از فروشگاه ها جمع آوری کرده و برای این موسسه ارسال می کنند تا مورد آنالیز و ارزیابی قرار گیرد
ا مشخصات روی بسته بندی ها بوده و وی گفت: رضایت کشاورزان زمانی حاصل می شود که کودهایی که دریافت می کنند مطابق ب

 .از کیفیت الزم برخوردار باشند
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 

 نهاده 
 خبرنگاران جوان  – 1/5/89تاریخ : 

کیلو نهاده دامی در بین کشاورزان ۸۳۳میلیون و  ۰۸توزیع   
های استانی و ای و کنجاله سویا بین اتحادیهکیلوگرم جو، ذرت دانه ۱۱.میلیون و  .۷اد گفت: از ابتدای سال تاکنون، بیش از شیرز

 .دامداران کشور توزیع شده است
اد کشاورزی، حسین شیرزاد مدیر عامل سارمان مرکزی ، به نقل از وزارت جهگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

های اخیر، اهداف و وظایف اتحادیه مرکزی دامداران کشور تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره گزارش فعالیت
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نی در آفریتعاون روستایی ایران پرداخت و گفت: پیگیری حقوق صنفی و اجتماعی تولیدکنندگان حوزه تولیدات دامی، نقش
های های کالن مربوط به حوزه فعالیت دامداران کشور، اتخاذ تمهیدات الزم در زمینه تکمیل زنجیرهسازیها و تصمیمگذاریسیاست

های مورد نیاز از دیگر اهداف و های مهم بازرگانی محصوالت و تأمین نهادهریزی در جهت تحقق طرحتأمین و تولید و برنامه
آیدمرکزی دامداران کشور به حساب می وظایف اساسی اتحادیه . 
های بازرگانی چهار ماه ابتدایی امسال از جانب اتحادیه دامداران کشور اگفت : به منظور تدارک و تأمین وی در ارتباط با فعالیت

 ۷۹۶۶۱۱۱جو، کیلوگرم  ۴۹.۹۷...های تولید دامداران، از ابتدای سال تاکنون مقدار های مناسب دامی جهت کاهش هزینهنهاده
های استانی و نهایتاً دامداران کشور توزیع گردیده کیلوگرم کنجاله سویا بین اتحادیه ۷۹۷۹۱۱۱.ای ای و میزان کیلو گرم ذرت دانه

 .است
ای روبه روستباشتههای خوراک دام با زیان انواحد زنگ خطر صنعت طیور نواخته شد / ساختار تراز نامه :بیشتر بخوانید  

آوری آمار های انجام شده اتحادیه مذکور، ضمن اشاره به جمعدر خصوص سایر فعالیت  مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی

دامداران به منظور دستیابی به قیمت تمام ها توسط اتحادیه های دامی و بررسی نوسان قیمتو اطالعات ماهانه مربوط به نهاده
های مختلف فنی و بهداشتی، بخصوص در جهت های آموزشی در زمینهیدات تصریح کرد: فعالیتشده تول

های تب سه روزه از ژاپن و تب برفکی های حساس و حیاتی نظیر واکسنتامین واکسن  ها وپیشگیری از بیماری
قدامات برجسته اتحادیه در های فرانسه و ترکیه با هدف جلوگیری از تلفات دام و کاهش تولید از جمله ااز کشور

میلیون دز  ۱۶مقدار  ۱۷۹.مقطع اخیر بوده و به عنوان مثال در زمینه تأمین واکسن تب برفکی تا پایان سال 

کوبی مجاز صورت پذیرفته استکوبی توسط مراکز مایههای کشور ارسال و مایهواکسن به کلیه استان . 
بیان کرد: طبق محاسبات   تب برفکی توسط اتحادیه طی سال گذشتهشیرزاد با تأکید بر اهمیت مبارزه با بیماری 

های صنعتی میلیارد لایر برای گاوداری ۹۶انجام شده، ارزش افزوده حاصل از این واکسیناسیون، حداقل بالغ بر 
میلیون رأس گوسفند  ۹۱بوده ضمن آنکه در این ارتباط، بخش قابل توجهی از واکسن تولیدی مؤسسه رازی جهت 

بز به صورت رایگان تأمین شده که ارزش افزوده حاصل از آن با احتساب جلوگیری از تلفات سرانه حداقل  و
شودمیلیارد لایر برآورد می ۹گرم گوشت، بیش از  ۶۱۱ . 

به گفته وی، خوشبختانه با تأمین واکسن تب سه روزه از کشور ژاپن با همکاری سازمان دامپزشکی کشور، این 

استان هدف، مهار شده است ۶.ی بیماری در تمام . 
های دامداران تحت پوشش شبکه دار کردن داممدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در پایان درباره هویت

نامه منعقده با مرکز اصالح نژاد دام کشور با سازماندهی اتحادیه های دامداران ایران گفت: براساس تفاهمتعاونی
هزار پالک گوشت  ۶۱۱بیش از   های شهرستانی، امسافلهای استانی در تعاونیمرکزی و از طریق اتحادیه

شود در صورت تأمین پالک مورد نیاز، این بینی میگذاری شده و پیشگاوی، گاومیش، شتر، گوسفند و بز پالک

میلیون مورد افزایش یابد ۶۱رقم به حداقل  . 
 
  لینک خبر

 
 
 
 

 نهاده 
 ایرنا  – 9/5/89تاریخ : 

  حذف پنج سم پرخطر بخش کشاورزی تا یکسال آینده
های گذشته بخش ت کشور گفت: به منظور تولید محصول سالم، تا سالهای سازمان حفظ نباتاکشمدیرکل دفتر آفت -ایرنا  - تهران

قابل توجهی از سموم پرخطر بخش کشاورزی از دسترس خارج شده و قرار است تا یکسال آینده پنج نوع سم پرخطر دیگر از چرخه 
  .تولید حذف شود
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« ز ابتدای امسال حذف پنج مورد سم بخش کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: ا روز جمعه« سعیده نوربخش

از جمله بوتاکلر، دیازینون و پاراکوات را در دستور کار داریم که تولیدکنندگان و فروشندگان از زمان تصویب خروج این نوع سموم 
شودده امحا میاز چرخه مصرف تنها دو سال زمان دارند که سموم موجود در کشور را مصرف کنند و پس از آن سموم باقیمان . 

وی اظهارداشت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی در حذف سموم پرخطر دچار مشکالتی هستیم زیرا با حذف سموم پرخطر از 
چرخه تولید باید سموم کم خطر یا بیولوژیک جایگزین شود که این امر هزینه باالیی در پی دارد؛ در عین حال در صورتی که این 

شودتوانیم سموم کم خطر را تامین کنیم، به طور حتم امنیت غذایی کشور با مخاطراتی مواجه میسموم حذف شود اما ن . 
مند شودنوع و نحوه مصرف سم در بخش کشاورزی نظام  

گرم  ۹۱۱تا  ۴۱۱های سازمان حفظ نباتات کشور اضافه کرد: سم مصرفی در کشور ما برای هر هکتار بین کشمدیرکل دفتر آفت
ود که در مقایسه با میانگین مصرف جهانی بسیار کمتر است اما بخش کشاورزی ما دچار بد مصرفی سموم کشاورزی شمحاسبه می

 .به دلیل عدم آگاهی الزم کشاورزان است
دهد ها نشان میکشی را برای چه گیاهانی استفاده کنند؛ بررسیدانند چه سم و آفتبه گفته وی، اکنون برخی از کشاورزان ما نمی

که نه تنها تأثیری در مقابله با ان آفت نداشته بلکه محصول  کنندکش استفاده میبه دلیل ناآگاهی برای آفت باغی از علف اورزانکش
 .دارای باقیمانده سم شده است

ت، های ناشی از بدمصرفی سموم اسسازمان حفظ نباتات کشور متولی ثبت، میزان مصرف و ارزیابی خسارت نوربخش با بیان اینکه
های متولی از جمله دفتر ترویج و افزود: استمرار آموزش تعیین نوع سم برای هر گیاه و زمان و میزان مصرف آن باید توسط دستگاه

ریزی مندی و برنامهدفتر محیط زیست و سالمت غذا در وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گیرد تا این موضوع با نظام
 .فرهنگسازی شود

دانیم چرا برخی سموم پرخطر همچون د.د.ت که از چرخه مصرف حذف شده است، همچنان در رداشت: ما هنوز نمینوربخش اظها
های متولی یا کشی دام توسط دیگر دستگاهالبته ممکن است این سموم برای مصارف بهداشتی همچون کاربری کنه شود؛بازار یافت می

برخی کشورها مصرف سمومشان در  ف آن برای بخش کشاورزی خطرناک است؛از مجاری غیرقانونی و قاچاق وارد شود اما مصر
بخش کشاورزی وابسته به منطقه، شرایط آب و هوایی و رژیم غذایی است زیرا به دلیل کم مصرف کردن محصولی همانند برنج 

 .ممکن است وجود باقیمانده سم در برنجشان به مقدار باال موردی نداشته باشد
ت را مصرف سموم همه چیز کش دانست و ادامه داد: طی سالهای اخیر تالش داریم که به سمت استفاده از سموم وی یکی از مشکال

دهد و چون انتخابی که دامنه مصرف باالیی ندارند و همه چیز کش نیستند گام برداریم زیرا این سموم روی یک محصول نتیجه می
ا فرهنگ سازی شود؛ یعنی سموم را به سمت اقتصادی شدن ببریم. یعنی یک روی یک محصول دیگر کارایی ندارد، باید مصرف آنه

هر درخت یا گیاهی  تواند آن را برایسم فقط یک آفت را از بین ببرد و روی آافات دیگر تأثیر آنچنانی ندارد؛ بنابر این کشاورز نمی
 .استفاده کند

ی باقیمانده سموم روی محصوالت کشاورزی، نتایج ریز آن را وی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست تا با بررس
 .در اختیار سازمان حفظ نباتات قرار دهند
های غیرمجاز عرضه سم هستندخط قرمز سازمان حفظ نباتات، فروشگاه  

ی مجاز هابر فروشگاه های عرضه سم گفت: نظارت عالیهای سازمان حفظ نباتات کشور درباره فروشگاهکشمدیرکل دفتر آفت
های های مصوب اکثر فروشگاههای اخیر با تدوین دستورالعملسال سازمان حفظ نباتات است؛ در عرضه سم در کشور به عهده

هستند که  ها متولی این موضوعاکنون نظام مهندسی و مدیر حفظ نباتات استان ها پلمپ شدند یا مجوز گرفتند؛غیرمجاز سم در استان
وجود نداشته باشدهیچ فروشگاه غیرمجازی  . 

ها باید در سامانه های غیرمجاز دانست و افزود: تمامی فروشگاهنوربخش خط قرمز سازمان حفظ نباتات کشور را وجود فروشگاه
های مجاز ما کد ها ممکن نیست؛ زیرا اکنون فروشگاهمانیتورینگ کد دریافت کنند؛ بنابراین خارج از این شبکه، فعالیت این فروشگاه

ددارن . 
دهد بنابراین برای ما اهمیت دارد سم کیفی وارد کنیم و با قیمت مناسب به دست وی ادامه داد: دولت ارز رسمی به سموم می

های نظارتی با متخلفان و مراکز غیرمجاز برخورد قانونی شودکنندگان برسد و همچنین از طریق شبکهمصرف . 
 

  لینک خبر
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 نهاده 
 خبرنگاران جوان  – 6/5/89تاریخ : 

های کشاورزی ثبت رد شدنددرصد برند کود ۰۳  
مورد رد شده  ۶..۷های کشاورزی که از این مؤسسه تقاضای ثبت کرده اند معادل درصد برند کود ۷۱اسدی رحمانی گفت: تاکنون 

 .اند
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هادی اسدی رحمانی رئیس موسسه تحقیقات  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

تا تیر امسال  ۷۶هزار برند کود کشاورزی تاکنون شماره ثبت گرفته اند، اظهار کرد: از سال  ۷خاک و آب با بیان اینکه حدود 
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هزار و  ۶برند کودی در پایگاه جامع مواد کودی این مؤسسه تقاضای ثبت کردند که از این تعداد  ۷۴۴هزار و  ۱.شرکت با  ۱۷..
مورد توزیعی بوده اند ۶۶۶برند وارداتی و  ۷۶۹هزار و  ۶برند کودی تولید داخل،  ۶۴۶ . 

یابد و برای های توزیعی تخصیص میاع کودرقمی برای انو ۴های تولید داخل و وارداتی و رقمی برای کود ۶وی افزود: شماره ثبت 
سال باید نمونه کود خود را برای مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد  ۷ها پس از سال اعتبار دارند از این رو شرکت ۷

 .کشاورزی ارسال کنند تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد
شودشرایط و کیفیت باشد، شماره ثبت کود تمدید میاسدی رحمانی ادامه داد: در صورتی که نمونه کود ارسالی، حائز  . 

مورد رد شده  ۶..۷های کشاورزی که از این مؤسسه تقاضای ثبت کرده اند معادل درصد برند کود ۷۱این مقام مسئول گفت: تاکنون 
موجود و یا در موارد نادر به های متقاضیان ثبت با درصد عناصر غذایی های کودی به عدم تطابق ادعااند و عمده دالیل رد این برند

گرددها به فلزات سنگین باز میآلوده بودن کود . 
برند کود شیمیایی،  ۶۷۶هزار و  .حدود  ۷۹رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تا پایان سال 

ستبرند کود زیستی برای ثبت به این مؤسسه ارسال شده ا .۷.برند کود آلی و  .۷.. . 
های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره در برابر قیمت مصوبمقاومت شرکت :بیشتر بخوانید  

توانند شماره ها میزی دربازار شماره پیامکی هم اختصاص یافته که مشتریان این کودهای کشاوربه گفته وی، برای اعتبارسنجی کود
ارسال و اطالعات مورد نیاز را دریافت کنند ۱۱۱۱۴۶۴۶۷۶های کود را به سرشماره ثبت روی بسته بندی . 

سسه تحقیقات خاک و آب وزارت های کشاورزی از سوی مؤاسدی رحمانی با بیان این که با اجرای برنامه ثبت و کنترل کیفی کود
 ۷۶کنند، کاهش یافته است، اظهار کرد: در سال ها برای ثبت معرفی میهایی که شرکتجهاد کشاورزی، میزان عدم تطابق نمونه کود

گی هایی که برای ثبت معرفی شدند دارای عدم تطابق به لحاظ میزان موجودی عناصر غذایی و یا آلوددرصد از نمونه کود ۱۴حدود 
ها به بازار جلوگیری شده استدرصد کاهش یافته و از عرضه این کود ۷.به  ۷۹به فلزات سنگین بوده اند که این میزان در سال  . 

های های کشاورزی، کیفیت کوددهد که تولید کنندگان و یا وارد کنندگان کودوی در پایان تصریح کرد: کاهش عدم تطابق نشان می

د افزایش داده ان خود را  
 لینک خبر 
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