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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۱ : اریخت

 هزار هکتار زمین کشاورزی استان تهران به آبیاری نوین ۱۲تجهیز 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی  12های نوین آبیاری در اجرای سامانه :مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت 

  .گذاری شده استهدف 97استان تهران برای سال 

ومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، غالمرضا نیرو اظهار به نقل از روابط عم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

های اخیر و نیاز کشاورزان استان به آب، سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه داشت: با توجه به بحران کم آبی در سال

 .نوین آبیاری است جویی در میزان مصرف از جمله اجرای سامانههای صرفهروش

هزار هکتار از  12های نوین آبیاری است، افزود: در سال جاری های شاخص در اجرای سامانهان تهران از استانوی با بیان اینکه است

جویی در وری و صرفهگذاری، افزایش بهرهشوند که اجرای این هدفهای نوین آبیاری تجهیز میاراضی کشاورزی استان به سامانه

 .مصرف آب را به دنبال خواهد داشت

های نوین آبیاری به اتمام رسیده هکتار از اراضی زراعی و باغی به سامانه 200ره به اینکه از ابتدای سال تاکنون تجهیز وی با اشا

های استان در درصدی در شهرستان 60هکتار آبیاری تحت فشار با پیشرفت حدود  400هزار و  3اکنون عملیات اجرای افزود: هم

 .حال اجرا است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970120000302 
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 آب

 ایران اکونا – ۱۳۹۷/ فروردین /  ۲۱سه شنبه , 

 هزار هکتار زمین کشاورزی استان تهران به آبیاری نوین مجهز شد ۱۲

هزار هکتار از اراضی کشاورزی  12های نوین آبیاری در مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: اجرای سامانه

 .گذاری شده استهدف 97استان تهران برای سال 

ت: با توجه به بحران کم به گزارش ایران اکونا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، غالمرضا نیرو اظهار داش

جویی در میزان مصرف های صرفههای اخیر و نیاز کشاورزان استان به آب، سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه روشآبی در سال

 .نوین آبیاری است از جمله اجرای سامانه

هزار هکتار از  12است، افزود: در سال جاری های نوین آبیاری های شاخص در اجرای سامانهوی با بیان اینکه استان تهران از استان

جویی در وری و صرفهگذاری، افزایش بهرهشوند که اجرای این هدفهای نوین آبیاری تجهیز میاراضی کشاورزی استان به سامانه

 .مصرف آب را به دنبال خواهد داشت

های نوین آبیاری به اتمام رسیده راعی و باغی به سامانههکتار از اراضی ز 200وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون تجهیز 

های استان در درصدی در شهرستان 60هکتار آبیاری تحت فشار با پیشرفت حدود  400هزار و  3اکنون عملیات اجرای افزود: هم

 .حال اجرا است

necona.com/http://ira82965/%DB%B1%DB%B2%D-9%87%D 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۰تاریخ: 

 های دامی استنرخ دالر، مبنای اصلی قیمت نهاده

اصلی قیمت ها های دامی معترض هستند، اما نرخ دالر مبنای یک مقام مسئول گفت: اگرچه مرغداران نسبت به افزایش نرخ نهاده

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

 5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ی نرخ مرغتومان 200کاهش از  ،باشگاه خبرنگاران جوان

و خرده فروشی  290هزار و  7های میادین میوه و تره بار تومان، غرفه 800هزار و  6، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 500هزار و 

 .هزار تومان است 8تا  500هزار و  7های سطح شهر 

 .و کاهش قدرت خرید خانوار را دلیل اصلی روند نزولی قیمت اعالم کرد وی ازدیاد عرضه مرغ

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی تقاضا و خالی شدن جیب مردم در دهه سوم  نرخ مرغ یوسفی

 .فروردین پیش بینی می شود که نرخ مرغ بازهم در بازار کاهش یاید

نسبت به روز گذشته خبر داد و افزود: هم اکنون  تومانی نرخ ذرت 100افزایش  مرغ گوشتی از رئیس انجمن پرورش دهندگان

تومان است، همچنین نرخ  250و تحویل به مرغدار هزار و  150، بنادر شمالی هزار و 100نرخ هر کیلو ذرت در بنادر جنوبی هزار و 

 .تومان بود 150هزار و  2یکه هفته گذشته نرخ آن تومان است در حال 400هزار و  2تحویل هر کیلو کنجاله سویا 

 .یوسفی ادامه داد: اگرچه مرغداران نسبت به افزایش نرخ نهاده های دامی معترض هستند، اما نرخ دالر مبنای اصلی قیمت هاست

در غرفه های و حداقل مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده  500هزار و  6ی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداروی 

 .تومان اعالم کرد 500هزار و  8میادین میوه و تره بار 

به گفته یوسفی با توجه به افزایش روزانه نرخ نهاده های دامی، مرغداران جرات جوجه ریزی را ندارند؛ ضمن آنکه از تولیدکنندگان 

 .تقاضا داریم برای جلوگیری از زیان انباشته تولید خود را مدیریت کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6494911/%D9%86%D8%B1%D8% 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۱سه شنبه 

 تومانی 4۲00جزئیات دالر تک نرخی 

تومان ثابت بماند ممکن است در طول  4200تومانی گفت: قرار نیست  4200 رئیس کل بانک مرکزی درباره جزئیات ارز تک نرخی

 .درصد هم تغییر کند که این امری کامال طبیعی است 6-5سال 

 4200تومانی اظهار داشت: قرار نیست  4200ولی اهلل سیف در صحن علنی مجلس در توضیح سیاست دولت برای ارز تک نرخی 

 .درصد هم تغییر کند که این امری کامال طبیعی است 6-5طول سال تومان ثابت بماند ممکن است در 

وی افزود: چرا باید اجازه بدهیم ثروت ملی بی حساب و کتاب از کشور خارج شود؛ این ها را باید کنترل کنیم. چرا بازار را ملتهب 

 .کنیم تا ارز مقصد خود را پیدا کند

  .تومان است 4200دیگر وجود ندارد. یک نرخ فقط داریم که همان رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ مبادله ای 

تومان است؛ با این نرخ همه نیازهای منطقی کشور، دانشجو، بیمار و  4200سیف ادامه داد: نرخ مبادله ای و سامانه سنا هر دو 

 .مسافر... پاسخ داده می شود

 

 شودتمام صرافی های غیر مجاز تعطیل می شوند/ سکه ارزان می  *

وی درباره وضعیت صرافی ها با اجرای ارز تک نرخی گفت: لیست دادیم به نیروی انتظامی همه صرافی های غیرمجاز را می بندند. 

برای صرافی های مجاز هم برنامه داریم. هنوز ارتباطات بانکی ما بعد از برجام نرمال نیست و در اینجا صرافی ها به کمک ما می 

 .آیند

امروز تصمیم الزم را می گیریم؛ ما از این پس مبنای قیمت گذاری هایمان دالر  :کزی درباره سکه نیز گفترئیس کل بانک مر

 .تومانی خواهد بود. نرخ سکه باید با این دالر تعدیل شود 4200

ر دالر است کشور درگیالریجانی به سیف گفت: این ایراد به کار شما وارد است که چرا این تصمیم ها را قبال نگرفتید؟ االن چند ماه 

سیف گفت: ما باید یورو را جایگزین دالر کنیم؛ این کار را داریم عملیاتی می کنیم که یورو ارز گزارشگری کشور شود. منحنی .است

دالر هم نشان میدهد که در سه ماهه سوم ارز افزایشی می شود ولی در سه ماهه چهارم نزولی می شود. ما برهمین اساس دالر را 

ازار افزایش دادیم که سیر نزولی آغاز شود ولی موفق نشدیم به چند دلیل! مهمترین دالیل البته التهابات بین المللی و در ب

 .محدودیت تامین اسکناس بود

 جلسه ویژه ارزی سیف با مقام معظم رهبری *

س با کمیسیون اقتصادی مجلرئیس کل بانک مرکزی همچنین در صحن علنی مجلس تصریح کرد: روز گذشته در طی جلساتی که 

برگزار کردیم مواردی که می بایست اجرایی شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظرات اعضای کمیسیون اقتصادی نیز به 

 .روشنی مطرح شد تا در سیاست های کلی مورد استفاده قرار گیرد

ییس جمهوری برگزار شد تا بتوانیم برای فضای وی در ادامه گفت: روز گذشته جلسات مستمری با اعضای دولت و معاون اول ر

 و یبررس جانبه همه را مسایل تا رسیدیم نیز انقالب معظم رهبر خدمت گذشته روز همچنین  فعلی به بهترین تصمیم برسیم.

 .کنیم مطرح ایشان خدمت

بهترین تصمیم در حال حاضر رییس کل بانک مرکزی در سخنرانی خود در صحن علنی مجلس، اظهارداشت: تصمیم گرفته شده 

 .است زیرا با توجه به افق دیدی که وجود دارد، شرایط عادی نیست و دشمنان در حال برخی اقدامات هستند
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وی افزود: سامانه ای ایجاد شده تا تمامی ارزهای ورودی به کشور از منابع مختلف و همچنین مصارف در کشور در این سامانه ای 

 .وارد شود

روزه اول فروردین هیچگونه تخلفی در کشور وجود نداشت و این  15اد: اقدامات دشمن نباید ما را نگران کند زیرا در سیف ادامه د

 .به دلیل پیش بینی تیم ما بود

سیف ادامه داد: ما از پنجم فرودین اقدامات الزم را آغاز کردیم در حالی که در سال های گذشته سابقه چنین اقداماتی وجود 

 .هزار دالر کاغذی و غیرواقعی بودیم 300، 200ا شاهد معامالت نداشت. م

 .رییس کل بانک مرکزی افزود: ما نباید اجازه دهیم تا بخش زیادی از ارز کشور درگیر معمالت غیر واقعی باشد

 یست. در این فضا بایدوی افزود: برخی پیشنهاد ایجاد جذابیت در بازار سپرده ها را می دهند که این اقدام به نفع اقتصاد کشور ن

 .تصمیم بگیریم که تسلط خود را بر شرایط ارز کشور محرز کنیم و متناسب با فضا و گشایش ها و محدودیت ها انعطاف پذیر باشیم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=193eff2a94fe4e96ac09 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۵تاریخ: 

 تومان آب رفت ۲00قیمت جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/نرخ مرغ 

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

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارپرنده و ماهی در گفت مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه

هزار و  5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 200کاهش از  ،خبرنگاران جوان

 8و خرده فروشی  700هزار و  7تومان، توزیع درب واحد های صنفی  550هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  600

 .تومان است 400هزار و 

 .تومان است 400هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  400هزار و  7 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛

فیله هزار و  14هزار، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف 

 .هزار تومان است 16 مرغ

نزولی قیمت دانست و افزود: با توجه به روند کنونی بازار پیش بینی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا را دلیل اصلی روند 

 .هزار تومان برسد 8در روزهای آتی به مرز  قیمت مرغمی شود که 

https://www.yjc.ir/fa/news/6489680/%D9%82%DB%8C%D9% 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۰تاریخ: 

 های ذخیره سازی شب عید به فروش رسیددرصد میوه ۷۶

های تنظیم بازار به فروش درصد از میزان ذخیره سازی شده میوه 76مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت: تا کنون بیش از 

 .رسیده است

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در گفتعلی اوسط هاشمی مدیرع

در ایام نوروز اظهار کرد: تا کنون بیش از  هزارتن سیب و پرتقال 60توزیع  با اشاره به آخرین وضعیت ،باشگاه خبرنگاران جوان

 دیراهبر کمیته و بازار تنظیم ستاد اختیار در مابقی و رسیده فروش به بازار، تنظیم هایِمیوه درصد میزان ذخیره سازی شده 76

 .شود حفظ بازار در همچنان قیمت تعادل توزیع، تداوم با تا هاست استان

 .گفته وی ؛ با توجه به کیفیت باالی محصوالت در سردخانه ها امکان صادرات آن به بازارهای هدف نیز وجود داردبه 

استان کمتر  7درصد،  80استان بیش از  20در  میوه های تنظیم بازارهاشمی ادامه داد: آخرین بررسی ها حاکی از آن است که 

 .قابل توجه بوده است میزان این که رسیده فروش به ددرص 60 از کمتر ها استان مابقی  درصد و 8از 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: با اندوخته باقی مانده میوه های تنظیم بازار در سردخانه ها انتظار می رود بازار 

 .ایجاد نشودتحت کنترل در بیاید تا از این بازه زمانی به بعد خدشه ای بر بازار و التهابی در قیمت 

 اگرچه  بسته به صالحیت استان ها تا پایان فروردین ادامه دارد، تصریح کرد: توزیع میوه های تنظیم بازار وی با اشاره به اینکه

درصد کمتر از قیمت های موجود در  15 اقالم این نرخ مجموع در اما است، بازار شرایط تابع شده سازی ذخیره های میوه قیمت

 .بازار است

https://www.yjc.ir/fa/news/6494731/%DB%B7%DB%B6%D-8%AF 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۰تاریخ: 

 میلیارد دالری محصوالت کشاورزی 5.۱صادرات 

از کشور صادر شده  96میلیارد دالر در یازده ماه سال  5.1میلیون تن محصوالت کشاورزی به ارزش  5.3بخشنده گفت: بیش از 

 ریزی برنامه معاون بخشنده، عبدالمهدی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .است

اظهار کرد: این میزان  محصوالت کشاورزی میلیارد دالری 5.1مور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به صادرات ا و

 .درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را شامل می شود 12.2درصد از نظر وزنی و  4.5صادرات 

درصد، باغی با  61.35از لحاظ وزنی مربوط به زیربخش های زراعی با سهم  وی افزود: بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی

 درصد بوده است. 11.43درصد و دام و طیور با سهم  24.25سهم 

 48.82کشور مربوط به زیربخش باغی با سهم  صادرات بخش کشاورزی بخشنده تصریح کرد: از لحاظ ارزشی بیشترین میزان

 درصد است.16.11درصد و دام و طیور با سهم  24.93درصد، زراعی با سهم 

میلیون  475میلیون تن محصوالت باغی به ارزش دو میلیارد و  1.3ماه سال قبل،  11معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در 

 816به ارزش هزارتن محصوالت دام و طیور  606میلیون دالر،  264میلیون تن محصوالت زراعی به ارزش یک میلیارد و  3.3دالر، 

 میلیون دالر از کشور صادر شده است. 369هزارتن محصوالت شیالتی به ارزش  102میلیون دالر و 

تن  206اظهارکرد: در این مدت،  96ماه سال  11میلیارد دالر در  1.1به ارزش  پسته هزار تن 119بخشنده با اشاره به صادرات 

درصد از نظر  18شده که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  میلیون دالر از ایران صادر 286زعفران به ارزش 

 درصد از لحاظ ارزشی رشد داشته است. 17.5وزنی و 

میلیون دالر از کشور صادر شده که این میزان صادرات در مقایسه  216به ارزش  خرماهزار تن  219وی افزود: در مدت یاد شده، 

 درصد از لحاظ ارزشی افزایش نشان می دهد. 19.5درصد از نظر وزنی و  20.5ماهه سال پیش از آن  11با 

از ایران  96ماهه سال  11میلیون دالر در  195هزارتن سیب درختی به ارزش  466معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که 

درصد از لحاظ ارزشی  85درصد از نظر وزنی و  39صادر شده است، یادآور شد:این میزان صادرات در مقایسه مدت مشابه سال قبل 

 رشد داشته است.

 میلیون دالر از ایران به سایر کشورها صادر شده است. 149هزار تن انگور به ارزش  99به گفته وی؛ در این مدت، 

زه یا سردکرده( میلیون دالر، گوجه فرنگی )تا 552 صادرات محصوالت لبنی ،96ماهه سال  11بخشنده با اشاره به این که در 

ماه سال  11میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته است، تصریح کرد:در  241میلیون دالر و سیب زمینی )تازه یا سردکرده(  301

درصد از  1371میلیون دالر از ایران صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  98هزار تن گندم به ارزش  380گذشته، 

 درصد از نظر ارزشی افزایش نشان می دهد. 766نظر وزنی و 

هزار دالر از کشور صادر شده که این میزان  287تن موز به ارزش یک میلیون و  1668بخشنده در خاتمه یادآور شد: در این مدت، 

 درصد از نظر ارزشی رشد داشته است. 1531درصد از لحاظ وزنی و  1555صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

https://www.yjc.ir/fa/news/6494680/%D8%B5%D8%A7%D8%AF% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
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 انتصابات
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۰ : تاریخ

  .تولیدات دام این وزارتخانه تغییر کردطی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور 

های وزارت جهاد ، پس از استیضاح محمود حجتی، این نخستین تغییر در معاونتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دهدمیکشاورزی است که آقای وزیر در راستای بهبود وضعیت بخش کشاورزی انجام 

 .دار مسئولیت در وزارت جهاد کشاورزی بودسال به عنوان معاون امور تولیدات دامی عهده 5حسن رکنی پیش از این 

 .دار این مسئولیت شدمرتضی رضایی با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان معاون جدید امور تولیدات دامی عهده

 .کشور بوده است رضایی پیش از این رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی

های به گزارش فارس، در جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت گوشت قرمز و از بین رفتن بخش زیادی از مرغ

مرغ از جمله مواردی بود که نمایندگان مجلس در مورد آن از وزیر جهاد کشاورزی توضیح گذار و همچنین افزایش قیمت تخمتخم

 .عتراض داشتندخواسته و نسبت به آن ا

همچنین گفته می شود که این تغییر بنا به درخواست حسن رکنی که به دنبال بازنشستگی خود بوده است اتفاق افتاده وگرنه 

 .حجتی قصدی برای تغییر در این معاونت نداشته است

snews.com/newstext.php?nn=http://www.far13970120000430 
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 انتصابات
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۱8شنبه 

 رضا لیاقت ورز، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی شد

 .رضا لیاقت ورز، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی شد  -اقتصاد غذا 

 هتوسع صندوق عامل هیات رییس شهیدزاده، مرتضی دکتر" سوی از حکمی ،طی«فود پرس»گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا به 

 .شد ملی توسعه صندوق عمومی روابط و ریاست حوزه مسوولیت دار عهده ورز لیاقت رضا "ملی

 .بر اساس این گزارش، وی پیش از این مدیرکل روابط عمومی بانک کشاورزی بود

 .تنی است؛ لیاقت ورز دانش آموخته رشته علوم ارتباطات است و تحصیالت خود را تا مقطع دکتری ادامه داده استگف

توان ای و فرهنگی دارد که از جمله آن میعمومی، رسانههای روابط سال فعالیت در حوزه 15شایان ذکر است؛ وی سابقه قریب به 

هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی به همکاری، مشاوره و مجری طرح با مجموعه

 .صنایع ایران، شهرداری تهران، گروه خودروسازی سایپا، روزنامه همشهری و ... اشاره کرد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=4a967c14f8e641cb91c1d4 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۵تاریخ: 

 وتره بار در روزهای پس از تعطیالت نوروزها از بازار میوهآخرین قیمت

ها در مقایسه با روزهای گذشته تغییر چندانی نداشته دهد که قیمتوتره بار پس از تعطیالت نوروز نشان میمیوهبررسی از بازار 

 .است

پس از  وتره باربازارمیوهبررسی از  ،باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادی صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

 .ها در مقایسه با روزهای گذشته تغییر چندانی نداشته استدهد که قیمتتعطیالت نوروز نشان می

شود روند بینی میبه طور کلی با وجود وضعیت مناسب عرضه در بازار میوه، تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد که پیش

 .رمقی کماکان تا پایان فروردین و دریافت حقوق کارگری، کارمندی و مستمری بگیر ادامه یابدسکوت، رکود و بی

هزار و  6تا  5هزار تومان، موز  6تا  500هزار و  2آخرین بررسی از بازار میوه و صیفی حاکی از آن است که نرخ هر کیلو سیب 

هزار، چغاله بادام  18تا  5، توت فرنگی 500هزار و  3تا  2، کیوی  500هزار و  3تا  2هزار، پرتقال  4تا  500هزار و  2، خیار 800

صنعت،تجارت و وگو با خبرنگار حسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار تهران در گفت.استهزار تومان  40تا  20

 .دانی ندارداز رکود حاکم بر بازار خبر داد و گفت: با توجه به تعطیالت نوروز و ازدیاد سفر بازار میوه و تره بار رونق چن  کشاورزی،

 .شود تا حدودی وضعیت بازار بهبود یابدبینی میبه گفته وی، از چند روز آینده با بازگشت تمام مسافران پیش

تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو پرتقال رسمی شمال  500هزار و  3تا  500هزار و  2صابری نرخ هر کیلو پرتقال خونی شمال 

هزار و  3تا  2، کیوی 500هزار و  3تا  500هزار و  2هزار، پرتقال جنوب  2تا  500سون شمال هزار و هزار، تام 2تا  500هزار و 

 .تومان است 500هزار و  6تا  500هزار و  5، موز 500

، خیار 500تا هزار و  800ها در بازار، بیان کرد: اکنون نرخ هر کیلو خیار رسمی رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به نرخ سایر میوه

هزار و  2، سیب لبنانی قرمز هزار تا 500هزار و  2تا  200هزار و ، سیب لبنانی زرد یک500هزار و  2تا  700هزار و گلخانه یک

و توت فرنگی  600تا هزار و  800، هندوانه 500هزار و  4تا  500هزار و  3هزار، نارنگی تخم پاکستانی  9تا  6، نارنگی بندری 500

تومان اعالم کرد و گفت: هر کیلو گوجه فرنگی نو  500هزار و  2تا  2وی نرخ هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه .تومان است هزار15تا  5

 11تا  8هزار، سیر خشک  2، فلفل دلمه سبز هزار تا 500هزار و  3تا  500هزار و  2، فلفل دلمه رنگی 300تا هزار و  800با نرخ 

تا هزار،  700، پیاز زرد 600تا هزار و  200، سیب زمینی نو هزار و 500هزار و  2تا  500نج هزار و هزار، نار 3تا  2هزار، لوبیا سبز 

هزار و  2تا  2هزار و بادمجان گلخانه  2تا  500هزار و ای یکهزار، بادمجان دلمه 3تا  2، لوبیا سبز  500هزار و  2تا  2پیاز قرمز 

 .تومان در میدان عرضه شد 500

 .تومان است 500هزار و هزار تا یکتا هزار و سبزی خوردن یک 800صابری، نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو، آش، قورمه( به گفته 

https://www.yjc.ir/fa/news/6489945/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 و قیمت ها بازار
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۵تاریخ: 

 وتره بار در روزهای پس از تعطیالت نوروزها از بازار میوهآخرین قیمت

ها در مقایسه با روزهای گذشته تغییر چندانی نداشته دهد که قیمتوتره بار پس از تعطیالت نوروز نشان میبررسی از بازار میوه

 .است

پس از  وتره باربازارمیوهبررسی از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار  

 .وزهای گذشته تغییر چندانی نداشته استها در مقایسه با ردهد که قیمتتعطیالت نوروز نشان می

شود روند بینی میبه طور کلی با وجود وضعیت مناسب عرضه در بازار میوه، تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد که پیش

 .رمقی کماکان تا پایان فروردین و دریافت حقوق کارگری، کارمندی و مستمری بگیر ادامه یابدسکوت، رکود و بی

هزار و  6تا  5هزار تومان، موز  6تا  500هزار و  2رسی از بازار میوه و صیفی حاکی از آن است که نرخ هر کیلو سیب آخرین بر

هزار، چغاله بادام  18تا  5، توت فرنگی 500هزار و  3تا  2، کیوی  500هزار و  3تا  2هزار، پرتقال  4تا  500هزار و  2، خیار 800

صنعت،تجارت و وگو با خبرنگار صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار تهران در گفتحسن .هزار تومان است 40تا  20

 .دراز رکود حاکم بر بازار خبر داد و گفت: با توجه به تعطیالت نوروز و ازدیاد سفر بازار میوه و تره بار رونق چندانی ندا  کشاورزی،

 .شود تا حدودی وضعیت بازار بهبود یابدبینی میبه گفته وی، از چند روز آینده با بازگشت تمام مسافران پیش

تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو پرتقال رسمی شمال  500هزار و  3تا  500هزار و  2صابری نرخ هر کیلو پرتقال خونی شمال 

هزار و  3تا  2، کیوی 500هزار و  3تا  500هزار و  2هزار، پرتقال جنوب  2تا  500هزار و  هزار، تامسون شمال 2تا  500هزار و 

 .تومان است 500هزار و  6تا  500هزار و  5، موز 500

 ، خیار500تا هزار و  800ها در بازار، بیان کرد: اکنون نرخ هر کیلو خیار رسمی رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به نرخ سایر میوه

هزار و  2، سیب لبنانی قرمز هزار تا 500هزار و  2تا  200هزار و ، سیب لبنانی زرد یک500هزار و  2تا  700هزار و گلخانه یک

و توت فرنگی  600تا هزار و  800، هندوانه 500هزار و  4تا  500هزار و  3هزار، نارنگی تخم پاکستانی  9تا  6، نارنگی بندری 500

تومان اعالم کرد و گفت: هر کیلو گوجه فرنگی نو  500هزار و  2تا  2وی نرخ هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه .ستهزار تومان ا15تا  5

 11تا  8هزار، سیر خشک  2، فلفل دلمه سبز هزار تا 500هزار و  3تا  500هزار و  2، فلفل دلمه رنگی 300تا هزار و  800با نرخ 

تا هزار،  700، پیاز زرد 600تا هزار و  200، سیب زمینی نو هزار و 500هزار و  2تا  500و هزار، نارنج هزار  3تا  2هزار، لوبیا سبز 

هزار و  2تا  2هزار و بادمجان گلخانه  2تا  500هزار و ای یکهزار، بادمجان دلمه 3تا  2، لوبیا سبز  500هزار و  2تا  2پیاز قرمز 

 .تومان در میدان عرضه شد 500

 .تومان است 500هزار و هزار تا یکتا هزار و سبزی خوردن یک 800ر کیلو سبزی جور)پلو، آش، قورمه( به گفته صابری، نرخ ه

https://www.yjc.ir/fa/news/6489945/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 

 

 

 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/news/6489945/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 بازار و قیمت ها  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۰تاریخ: 

 های ذخیره سازی شب عید به فروش رسیددرصد میوه ۷۶

های تنظیم بازار به فروش درصد از میزان ذخیره سازی شده میوه 76مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت: تا کنون بیش از 

 .رسیده است

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارروستایی در گفتعلی اوسط هاشمی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون 

کرد: تا کنون بیش از  در ایام نوروز اظهار هزارتن سیب و پرتقال 60توزیع  با اشاره به آخرین وضعیت ،باشگاه خبرنگاران جوان

 دیراهبر کمیته و بازار تنظیم ستاد اختیار در مابقی و رسیده فروش به بازار، تنظیم هایِمیوه درصد میزان ذخیره سازی شده 76

 .شود حفظ بازار در همچنان قیمت تعادل توزیع، تداوم با تا هاست استان

 .سردخانه ها امکان صادرات آن به بازارهای هدف نیز وجود داردبه گفته وی ؛ با توجه به کیفیت باالی محصوالت در 

استان کمتر  7درصد،  80استان بیش از  20در  میوه های تنظیم بازارهاشمی ادامه داد: آخرین بررسی ها حاکی از آن است که 

 .قابل توجه بوده است میزان این که رسیده فروش به درصد 60 از کمتر ها استان مابقی  درصد و 8از 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: با اندوخته باقی مانده میوه های تنظیم بازار در سردخانه ها انتظار می رود بازار 

 .تحت کنترل در بیاید تا از این بازه زمانی به بعد خدشه ای بر بازار و التهابی در قیمت ایجاد نشود

 اگرچه  بسته به صالحیت استان ها تا پایان فروردین ادامه دارد، تصریح کرد: توزیع میوه های تنظیم بازار نکهوی با اشاره به ای

درصد کمتر از قیمت های موجود در  15 اقالم این نرخ مجموع در اما است، بازار شرایط تابع شده سازی ذخیره های میوه قیمت

 .بازار است

https://www.yjc.ir/fa/news/6494731/%DB%B7%DB%B6%D-8%AF 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۱تاریخ: 

 دالر، بازار موز را آشفته کردهای نوبرانه بهار/تب و تاب نرخ آخرین تحوالت بازار میوه

های نوبرانه بهاری از جمله گوجه سبز، ملون، طالبی و چغاله بادام همراه شد که برخی از آنها با بازار میوه و تره بار با عرضه میوه

 .کاهش قیمت و یا با شیب صعودی قیمت روبرو است

میوه های ، بازار میوه و تره بار با عرضه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

ا کاهش قیمت بهاری از جمله گوجه سبز، ملون، طالبی، چغاله بادام همراه شده است که برخی از آنها مانند چغاله بادام ب نوبرانه

 .همراه شدند و برخی اقالم همچون گوجه سبز در شیب صعودی خود قرار دارد

به گفته برخی فروشندگان وضعیت تقاضا بعد از ایام نوروز چندان مطلوب نیست و پیش بینی می شود این روند تا اوایل اردیبشهت 

 .همچنان در بازار ادامه یابد

 25تا  20با افزایش  قیمت موز نرخ اکثر اقالم میوه اما این روزها به دنبال تب و تاب نرخ دالر، البته ناگفته نماند که با وجود ثبات

 .درصدی در بازار روبرو شد، به طوریکه نرخ آن بسته به نوسان نرخ ارز در مغازه های سطح شهر باال می رود

 18تا  8هزار تومان، گوجه فرنگی  100تا  50وجه سبز آخرین بررسی از بازار میوه و تره بار حاکی از آن است که نرخ هر کیلو گ

هزار و  3، پرتقال 500هزار و  7تا  7، موز 500هزار و  2تا  2هزار، هندوانه  4تا  3هزار، طالبی  4تا  500هزار و  2هزارتومان، ملون 

 .هزار تومان است 5تا  500هزار و  2هزار، سیب  5تا  500

ثبات نرخ از   صنعت،تجارت و کشاورزی بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفتگو با خبرنگارحسن صابری رئیس اتحادیه 

 .در بازار خبر داد و گفت: نرخ میوه های موجود در بازار با ایام نوروز تفاوت چندانی نداشته است میوه

 زودتر روز پانزده تا ده ه گرمای هوا در روزهای آتی برخی میوه های نوبرانه اعم از زرد آلو، توت فرنگی بوته ای وی افزود: با توجه ب

 .شود حفظ همچنان بازار تعادل ها میوه این عرضه با شود می بینی پیش که شود می عرضه بازار در

 .هزار تومان اعالم کرد 6تا  5هزار و چغاله بادام  40تا  30در میدان  نرخ هر کیلو گوجه سبز صابری

تا  500رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار بیان کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو پرتقال رسمی شمال هزار و 

هزار، سیب لبنانی زرد  14تا  500هزار و  2نگی گلخانه هزار، توت فر 4تا  3هزار، پرتقال جنوب  3تا  2هزار، پرتقال تامسون  2

و  500هزار  5تا  500هزار و  3 نارنگی تخم پاکستانی ، 500هزار و 2تا  500هزار، سیب لبنانی قرمز هزار و  3تا  500هزار و 

 .تومان است 500هزار و  3تا  500کیوی هزار و 

 .تومان اعالم کرد 900تا  500و هندوانه  500هزار و  2تا  500هزار و ، ملون 500هزار و  2تا  2وی نرخ هر کیلو طالبی 

در بازار خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو موز ناشی از نوسان نرخ ارز، کمبود در بازار مبدا،  درصدی نرخ موز 20افزایش صابری از 

هزار تومان در  6شد؛ به طوریکه هم اکنون هر کیلو موز تغییر در تعرفه واردات و افزایش تقاضا نسبت به ایام نوروز با نوساناتی روبرو 

 .میدان عرضه می شود

هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنین نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار  2تا  300این مقام مسئول نرخ هر کیلو خیار رسمی هزار و 

، پیاز شیری 900تا  500، پیاز زرد 500هزار و  2تا  2،گوجه فرنگی گلخانه 500تا هزار و  800هزار،گوجه فرنگی نو  2تا  500و 

هزار و  3تا  500هزار و  2،لوبیا سبز 500، باقالی هزار تا هزار و 500تا هزار و  200، سیب زمینی نو هزار و 200تا هزار و  800

 .تومان است 200تا هزار و  800،هویج 500

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

هزار،کدو مسمایی هزار تا هزار و  9تا  6: هر کیلو سیر خشک با نرخ وی با اشاره به نرخ سایر صیفی جات در میدان بیان کرد

هزار، فلفل دلمه سبز هزار  4تا  2 ،فلفل دلمه رنگی300تا هزار و  800،کاهو پیچ ساالدی 200تا هزار و  800،کاهو رسمی 500

تا  500هزار و  2هزار و بادمجان گلخانه  2 تا 500هزار،بادمجان قلمی هزار و  2تا  500، بادمجان دلمه ای هزار و 500هزار و  2تا 

 .تومان در میدان عرضه می شود 500هزار و  3

 .تومان است 500تا هزار تومان و سبزی خوردن هزار تا هزار و  800به گفته وی؛ نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو، آش،قورمه(

https://www.yjc.ir/fa/news/6494557/%D8%A2%D8%AE%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۰ : تاریخ

 ابالغ شد ۹۷دستورالعمل معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام برای سال 

در حالی اعالم  97دستورالعمل معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام در ازای خرید دانه های روغنی داخلی برای سال  

شده که شورای اقتصاد هنوز به طور رسمی نرخ خرید تضمینی محصوالت از جمله دانه های روغنی را اعالم نکرده و وزارت جهاد 

  .ی الحساب اعالم کرده استکشاورزی این قیمت ها را به صورت عل

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به شرکت بازرگانی دولتی ایران 

عالم گلرنگ و آفتابگردان را در ازای خرید دانه های روغنی داخلی ادانه های روغنی و روغن خام کلزا، دستورالعمل معافیت گمرکی،

 .کرد

های روغنی را اعالم نکرده و قیمت ها در جدول از این اقدام در حالی صورت گرفته که شورای اقتصاد هنوز نرخ خریدتضمینی دانه

  سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت علی الحساب درنظر گرفته شده است

  خورد؟ نمی چشم به لیست این در سویا کنجاله نام  سوال دیگری که وجود دارد اینکه چرا

های روغنی داخل و صنایع روغن کشی سیاست واردات در به گزارش فارس، دولت طی چند سال گذشته برای حمایت از تولید دانه

 .های روغنی داخلی را برای وارد کنندگان اعمال کرده که تاثیر بسزایی در حمایت از تولید داخل داشته استقبال خرید دانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961228000242 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۷تاریخ: 

 تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی در تضاد با سیاست اقتصاد مقاومتی است

ی هاترین ضعفیک مقام مسئول گفت: تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم و تغییرات نامناسب در مدیریت بخش، از مهم

 .دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی است

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  ،تجارت و کشاورزیصنعتوگو با خبرنگار مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت

اظهار کرد: اگرچه طبق اظهارات مسئوالن، بخش  بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی ، با اشاره به آخرین دستاوردهایجوان

کشاورزی رتبه نخست در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را داراست، اما به اعتقاد بنده آن چنان که باید و شاید نظریات مقام 

 .معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی تحقق نیافته است

د: در سال های اخیر، آمار تولید به سبب شرایط اقلیمی افزایش یافت، اما باید منتظر ماند و دید که این افزایش تولید در وی افزو

 .تحقق یابد یا خیر اقتصاد مقاومتی در  کند که عملکرد دولت دربخش کشاورزیخشکسالی تداوم پیدا می

را می توان از نقاط قوت سیاست  محصوالت کشاورزی واردات بی رویهبه گفته اسدی؛ مقاومت وزارت جهاد کشاورزی در برابر 

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به نقاط ضعف سیاست اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی بیان .اقتصاد مقاومتی برشمرد

 خنر افزایش عدم و  گندمدر اختصاص بودجه، تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی  بخش کشاورزی کرد: کم لطفی و بی توجهی

 .دیریت بخش را از مهم ترین ضعف های دولت دانستم در نامناسب تغییرات و تورم میزان با مطابق

وی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در برابر آنفلوانزا حاد پرندگان را از دیگر نقاط ضعف بخش کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: در 

تنها در فصل زمستان رویت می شد؛ در حالیکه هم اکنون اپیدمی بیماری در  اد پرندگانآنفلوانزا ح سال های اخیر بیماری

 .تمامی فصول مشاهده می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6481458/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۱8شنبه 

روزه برای ورود کاالی ثبت سفارش شده با روش های غیر  ۱80بخشنامه وزارت صنعت در خصوص تعیین مهلت 

 بانکی+ سند

های غیر روزه جهت ورود کاالی ثبت سفارش شده با روش  180بخشنامه وزارت صنعت در خصوص تعیین مهلت  -اقنصاد غذا 

 .بانکی ابالغ شد

 26/100/97تجارت بخشنامه شماره   توسعه سازمان رئیس خسروتاج مجتبی ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 :را خطاب به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات به شرح زیر اعالم نموده است 5/1/1397مورخ 

، تعیین و 1397قانون مقررات صادرات و واردات مواراد زیر جهت اجرا و اقدام الزم برای سال آیین نامه اجرایی  40در اجرای ماده 

 :ابالغ می گردد

 40ماده  3بدیهی است موارد مربوط به تبصره  .روز از تاریخ صدور تعیین می گردد 90مدت اعتبار ثبت سفارش تا اطالع ثانوی  -1

 .د کشاورزی، به آن دفتر اعالم خواهد شدآیین نامه فوق پس از تعیین توسط وزارت جها

 .روز تعیین می گردد 30اعتبار دریافت های ثبت سفارش  -2

 :حداکثر ورود کاال به کشور -3

 .روز از تاریخ صدور ثبت سفارش، وارد کننده مجاز به ورود کاال به کشور می باشد 180روش غیر بانکی: حداکثر ظرف  -الف

ال به کشور در این روش پس از صدور ثبت سفارش، تابع مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری روش بانکی: مهلت ورود کا -ب

 .اسالمی ایران خواهد بود

ساعت بعد از تأیید پرنده و صدور فیش کارمزد می باشد و در صورت عدم پرداخت در مهلت  72حداکثر زمان پرداخت کارمزد  -4

 .دمقرر درخواست ثبت سفارش یا تمدید حذف می گرد

تغییر نوع کاالی اساسی در ثبت سفارش هایی که برای آن ها اعتبار اسنادی گشایش شده و یا حواله ارزی بانکی ارسال شده  - 5

 .است. بر اساس درخواست بانک و مجوز دستگاه های ذی ربط قابل انجام است

نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و آیین  40الزم به یاد آوری است تمدید سفارش صرفاً بر اساس تبصره یک ماده  -6

 .در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است و در غیر اینصورت تمدید ثبت سارش امکان پذیر نمی باشد

spx?Id=ahttp://www.foodpress.ir/Post.a11abd742e7740b7ba4ee0 
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 پسته
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 پنبه
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 تامین منابع مالی
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۶تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار تخم مرغ/نیازی به واردات تخم مرغ نداریم

 .تومان است 400هزار و  5یک مقام مسئول گفت: متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی  فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار

در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب  نرخ تخم مرغ ، از کاهشباشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان بوده که نسبت به روزهای پایانی سال گذشته بیش از هزار تومان کاهش یافته است 400هزار و  5مرغداری 

 ه روند کنونی بازار پیش بینی میوی کاهش تقاضا برای خرید تخم مرغ را دلیل اصلی روند نزولی قیمت دانست و افزود: با توجه ب

 .شود که قیمت تخم مرغ در بازار افزایشی نخواهد یافت

درصد کمتر است که با وجود  25طالکش ادامه داد: متوسط مصرف تخم مرغ در فصل بهار و تابستان نسبت به پاییز و زمستان 

 .به واردات تخم مرغ نیست جوجه ریزی های صورت گرفته و روند مساعد تولید در اصفهان و مشهد نیازی

بیان کرد: با توجه به افزایش تعرفه  واردات تخم مرغدبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به آخرین وضعیت 

 درصد و جوابگو بودن نیاز داخل در فصل بهار، واردات تخم مرغ صرفه اقتصادی ندارد و در ماه های پایانی سال 35به  5واردات از 

 .تنها به سبب مدیریت قیمت واردات صورت گرفت

وی در پاسخ به این سوال که دالیل باال بودن نرخ تخم مرغ در خرده فروشی ها چیست،افزود: طی این سال ها دولت از راه اشتباه 

مرغداری را  درصدد کنترل بازار است چرا که همیشه به جای نظارت در عمده فروشی ها و خرده فروشی ها،قیمت تخم مرغ درب

 .کنترل می کرد درحالیکه این سیاست طی این سال ها ناموفق بوده و تاثیری در کنترل بازار نداشته است

 پرینت قیمت بر روی تخم مرغ تنها راه حل کنترل بازار*

ای بسته بندی با توجه به آنکه قیمت تخم مرغ ه :وی پرینت قیمت بر روی تخم مرغ را تنها راه حل کنترل بازار دانست و گفت

بار تغییر می کند،بنابراین اجرای این امر در تخم مرغ های فله تنها راه حل جلوگیری  4تا  3موجود در بازار در طول سال حداکثر 

 .از نوسان قیمت تخم مرغ در بازار است

ت، رخی تشکل ها وارد اسبه گفته طالکش اگرچه انتقاداتی نسبت به پرینت قیمت بر روی تخم مرغ برای مصرف کننده از طرف ب

 .اما انتظار می رود مخالفان اجرای این امر طرح های بهتری برای کنترل قیمت در بازار ارائه دهند

 اجبار نبود سبب به اما بود موفق مرغ تخم روی بر قیمت  ، اجرای آزمایشی طرح پرینت93این مقام مسئول ادامه داد: در سال 

 .تن صرفه اقتصادی برای مغازه داران، از استمرار این روند جلوگیری شدنداش و امر این اجرای بر دولتی

 مرغداری در ایام نوروز گرفتار بیماری آنفلوانزا حاد پرندگان شدند 8 *

مرغداری در یزد  5وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به روند کند آنفلوانزا حاد پرندگان در کشور تصریح کرد: در ایام نوروز 

مرغداری در کاشان درگیر بیماری شدند و هم اکنون انفجاری که در ماه های اخیر در استان های تهران، البرز و قزوین داشتیم  2و 

با آن مواجه نیستیم و کاهش نرخ رشد بیماری ناشی از معدوم سازی تعداد قابل توجه طیور امری طبیعی است و همواره باید 

اندگاری ویروس در کشور صورت گیرد تا در پاییز امسال با شیوع حاد بیماری در مرغداری ها مراقبت های الزم در جلوگیری از م

 .رو نباشیمروبه

https://www.yjc.ir/fa/news/6489807/%D8%A2%D8% 
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 تخم مرغ
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۷فروردین  ۱۹تاریخ: 

 هانرخ تخم مرغ کاهش یافت/تدوام آنفلوانزای حاد پرندگان در مرغداری

 .رسدتومان به فروش می 300ای و دانه 500هزار و  10ای یک مقام مسئول گفت: هم اکنون متوسط نرخ تخم مرغ شانه

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی روگو با خبرنگاناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت

در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ  کاهش نرخ تخم مرغ از ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .تومان است 300و دانه ای  500هزار و  10تومان، شانه ای  300هزار و  5درب مرغداری 

در سایه کمبود نظارت دستگاه های  هر عدد تخم مرغ وی با انتقاد از نرخ باالی تخم مرغ در خرده فروشی ها افزود: اکنون

دار و هزینه حمل و نقل  تومان عرضه می شود، درحالیکه با احتساب سود مغازه 700تا  600مسئول و بی انصافی مغازه داران 

 .تومان به فروش رسد 450تا  400حداکثر باید 

 رد مرغ تخم مجدد کاهش احتمال شده انجام های ریزی جوجه از ناشی تولید افزایش و  به گفته نبی پور با توجه به گرم شدن هوا

 .دارد وجود بازار

بیان کرد: آنفلوانزا حاد پرندگان  آنفلوانزا حاد پرندگانرئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشاره به آخرین وضعیت 

 .کماکان در مرغداری ها هست به طوریکه در ایام عید مرغداری های استان یزد، کاشان و لرستان درگیر بیماری بودند

 .ه مرغداران ناشی از آنفلوانزا حاد پرندگان تا پایان ماه خبر داددرصد خسارت باقی ماند 40وی از پرداخت 

https://www.yjc.ir/fa/news/6492233/%D9%86%D8%B1%D8%%D-AE8%AA% 
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۰ : تاریخ

 شود های روغنی دو برابر میمیلیون تن گندم در سال جاری/ تولید دانه ۱۳.5بینی تولید پیش

هزار تن گندم در کشور تولید  500میلیون و  13های ما امسال بینیطبق پیش معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت:

  .شودمی

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در بازدید از به نقل از پایگاه اطالع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

میلیون و  10هزار تن گندم در کشور تولید و 500میلیون و  13طبق برآوردها، امسال  مزارع گندم و کلزا در دشت مغان گفت:

 .کنیمهزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری می 400

هزار هکتار سطح زیرکشت کلزا  220های روغنی در کشور گفت: وی همچنین در مورد سطح زیرکشت کلزا به عنوان یکی از دانه

 .برابر تولید سال گذشته استشود که این میزان دو هزار تن دانه روغنی از آن برداشت می 350در سال جاری است که 

های روغنی به حداقل رسیده بود تا جایی که رویه روغن سطح زیرکشت دانهسال اخیر به دلیل واردات بی 10به گزارش فارس، طی 

ی با ساله وزارت جهاد کشاورز5درصد تأمین روغن به عنوان یکی از کاالهای اساسی از محل داخلی بود، اما طبق برنامه  7تا  6تنها 

شود، این رقم به مرور افزایش های روغنی از جمله کلزا که محصول مکمل گندم در کشت محسوب میتوسعه سطح زیرکشت دانه

 .خواهد یافت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970120000264 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱8تاریخ: 

 درصد سطح زیر کشت اراضی به تولید محصوالت ارگانیک ۲5اختصاص 

درصد سطح زیر کشت کشور به تولید محصوالت ارگانیک اختصاص خواهد  25یک مقام مسئول گفت:در ده سال آینده حداقل 

 .یافت

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار آزاد عمرانی عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک در گفت

ها و پاک شدن اراضی از رگانیک در کشور اظهار کرد: باال بودن هزینه نهاده، با انتقاد از کاهش سطح زیر کشت محصوالت اجوان

سموم شیمیایی و همچنین هزینه گواهی و بازرسی برای گذر از کشاورزی رایج به ارگانیک یکی از محدودیت های پیش روی تولید 

ک کمتر از یک دهم درصد در کشور این محصول به شمار می رود که به همین خاطر، اکنون سطح زیر کشت محصوالت ارگانی

ها هزار مهندس کشاورزی بیکار در کشور وجود دارد، از آنها می توان در زمینه نظارت بر اجرای وی افزود: با وجود آنکه ده.است

 .گواهی ارگانیک و تسهیل گری و صدور مجوزها استفاده کرد تا شاهد افزایش سطح زیر کشت این محصول در کشور باشیم

 25به کار گیرد، در ده سال آینده حداقل  تولید محصوالت ارگانیکهای حمایتی در زمینه ته عمرانی؛ اگر دولت برنامهبه گف

 .درصد سطح زیر کشت کشور به تولید این محصوالت اختصاص خواهد یافت

 55 یان کرد: با توجه به آنکهدر کشور وجود دارد، ب کشاورزی ارگانیکوی با اشاره به اینکه پتانسیل و ظرفیت تولید محصوالت 

درصد اراضی کشور دیم است، قطعا اراضی دیم با میل به سمت کشاورزی ارگانیک، سهم باالیی در تولید غذای سالم خواهد داشت 

هر  ارگانیک به دیم اراضی تبدیل خصوص در دولتمردان رود می انتظار و  که متاسفانه هم اکنون این ظرفیت مورد غفلت واقع شده

 .چه سریع تر اقدام کنند

این مقام مسئول ادامه داد: در شرایطی که کشور از مشکالت کم آبی و اقلیمی رنج می برد، کشاورزی ارگانیک نسخه شفا بخش و 

 .راه حل مطمئن برای دستیابی به کشاورزی پایدار است

ت، بیان در دنیاس محصوالت ارگانیکور تولیدکننده عضو هیات رئیسه انجمن ارگانیک با اشاره به اینکه ایران جز پنجاهمین کش

میلیون هکتار  55کرد: سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک در دنیا به شدت در حال افزایش است، به طوریکه هم اکنون بیش از 

 .تهزار هکتار اس 700سطح زیر کشت به تولید این محصوالت در دنیا اختصاص دارد ؛ در حالیکه سهم کشور تنها حدود 

وی موانع ارزیابی گذر از کشاورزی رایج به ارگانیک و افزایش هزینه های تولید را عامل اصلی سهم ناچیز سطح زیر کشت 

 .محصوالت ارگانیک ایران در دنیا دانست

 تولید کننده محصوالت ارگانیک عمرانی در خاتمه گفت: پیش بینی می شود که ایران در ده سال آینده؛ جزء ده کشور برتر 

 .قرار گرفت

https://www.yjc.ir/fa/news/6475292/%D8%A7%D8%AE%D8%A 
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 تولیدات زراعی

 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۰دو شنبه 

 هزارتن کلزا در سال زراعی جاری ۳50میلیون تن گندم امسال در کشور تولید می شود/پیش بینی تولید  ۱۳.5

هزار تن  500میلیون و  13معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: برآورد تولید گندم در سال جاری در کشور  <کشاورزی

 .هزار تن گندم است 400میلیون و  10و پیش بینی خرید محصول مازاد کشاورزان نیز 

صوصی در دشت مغان افزود: کشور ما در سال های خ بخش گندم مزارع از بازدید در یکشنبه روز کشاورز عباس ایرنا، به گزارش

اخیر به خودکفایی در تولید گندم رسیده و برای پایداری تولید گندم تالش می شود تا هیچ وقت واردات گندم از خارج از کشور 

 .نداشته باشیم

میلیون و  3هزار هکتار و سطح زیر کشت گندم دیم نیز  50یلیون و م 2وی بیان کرد: در حال حاضر سطح زیر کشت گندم آبی 

 .هکتار است 850

وی گفت: برداشت گندم در بلوچستان از اسفند سال گذشته آغاز شده و در منطقه جیرفت و کهنوج در جنوب کرمان انجام آن 

 .همچنان ادامه دارد

م را دستیابی به تولید پایدار دانست و تشریح کرد: سطح کشت کشاورز، هدف وزارت جهاد کشاورزی از کاهش سطح زیر کشت گند

میلیون هکتار افزایش یافته و این امر موجب طغیان بسیاری از آفات و علف های هرز در مزارع کشور شده  2.5گندم به بیش از 

دستیابی به تولید پایدار سطح  وی گفت: بیماری های خطرناکی مانند فوزاریوم و پاخوره در مزارع گندم شیوع یافت ولی برای.بود

 .هزار هکتار کاهش یافته تا مدیریت بر مزارع گندم اصولی و کارشناسی صورت بگیرد 450زیر کشت گندم در سال های گذشته 

او اظهار کرد: در اجرای سیاست واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی تکثیر تجاری گندم رقم آفتاب و همچنین رقم کوهدشت با 

ر دشت مغان در دست اجراست و امیدواریم این همکاری با بخش خصوصی در سال های آینده نیز با گستردگی و وسعت موفقیت د

 .بیشتر همراه باشد

او گفت: در مزارع بخش خصوصی گندم تمام شاخص ها از جمله رعایت تاریخ کاشت مناسب ، میزان بذر مصرفی ، مبارزه با آفات و 

هرز ، آبیاری بموقع و استفاده از کودهای مناسب با دقت پیگیری می شود ، به گونه ای که بخش  امراض ، مبارزه با علف های

کیلوگرم بذر در 170تا  160کیلوگرم بذر مصرفی به میزان  300تا  250خصوصی با هماهنگی مراکز تحقیقاتی بجای استفاده از 

 220کشاورز همچنین سطح زیر کشت کلزا در کشور را .است واحد سطح مصرف کرده اند که الگوی ارزشمندی برای زارعان منطقه

برابر سال  2هزار تن دانه روغنی کلزا برداشت شود که این میزان تولید  350هزار هکتار ذکر و پیش بینی کرد در سال جاری 

صل تولید داخلی است وی با اشاره به سال حمایت از کاالی ایرانی گفت: تمام محصوالت کشاورزی در کشور حا.گذشته خواهد بود

یورو  10.5یورو هزینه الزم است اما برای وارد کردن همان بذر از خارج  2.5طوری که برای تولید یک کیلوگرم بذر هیبرید کلزا 

باید پرداخت کنیم که با توجه به تکنولوژی های موجود در کنار تولید ذرت که خودکفا هستیم در تولید بذر کلزا نیز به خودکفایی 

وی از کلزاکاران خواست میزان بذر مصرفی را در واحد سطح کاهش دهند و از کاشت مزارع با تراکم باال خودداری .هیم رسیدخوا

 .کرده و در مصرف گوگرد و روی بر اساس توصیه های فنی کارشناسان و آزمون خاک استفاده کنند

بسیار باالتر است و با مدیریت بهینه در کشت ، داشت و برداشت  کشاورز در ادامه افزود: ظرفیت تولید کلزا در کشور نسبت به اروپا

 .این محصول می توان به بهترین نحو ممکن زمینه های خود کفایی این محصول را در سطح کشور فراهم کرد

r/Post.aspx?Id=dhttp://www.foodpress.i507fc30730a4ca2a1b637538f8c 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۷/۰۱/۱۹ : تاریخ

 ضبط و معدوم شد/ ضرورت تشکیل پلیس قرنطینه  ۹۷هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی در نوروز  ۲8۱

های دام و طیور و هزار فقره بازدید از کشتارگاه 156تعداد  97فروردین  15تا  96اسفند  25رئیس سازمان دامپزشکی گفت: از 

  .هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط و معدوم شد 281های خام دامی صورت گرفت که بندی فراوردهمراکز بسته

به عملکرد  97ستین نشست خبری خود در سال ، علیرضا رفیعی پور امروز در نخخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هزار فقره بازدید از  156 97فروردین  15تا  96اسفند  25نظارتی سازمان دامپزشکی در تعطیالت نوروز اشاره کرد و گفت: از 

دامی ضبط و  هزار کیلوگرم فرآورده خام 281های خام دامی صورت گرفت که بندی فرآوردههای دام و طیور و مراکز بستهکشتارگاه

فرآورده خام دامی را از  هزار کیلوگرم 32ها انجام شد که ها تفرجگاههزار بازدید از رستوران 35وی افزود: همچنین .معدوم شد

پور به ضرورت تشکیل پلیس قرنطینه و یا یگان حفاظت با کمک مجلس در سازمان دامپزشکی رفیعی.چرخه مصرف خارج کردند

گونه موارد آنجایی که واکنش سریع برای نظارت بر واحدهای دامداری، مرغداری و یا نظارت بر تردد ایناشاره کرد و گفت: از 

رئیس سازمان دامپزشکی همچنین به کنترل ویروس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که با انسان مشترک بوده و اواخر .ضروری است

ده، گفت: طی طرحی نقاط مختلف این منطقه پایش و رصد شده سال گذشته در منطقه بوجاق بندر کیاشهر گیالن مشاهده ش

توانیم به مردم اطمینان خاطر داد که نگرانی در این مورد ای که توانستیم جلوی انتشار این ویروس را بگیریم و اکنون میگونهبه

کشتار غیرمجاز دام و طیور در سازمان دامپزشکی را جلوگیری از  97های سال پور همچنین یکی از اولویترفیعی.وجود ندارد

کنیم که امسال و در آینده نزدیک کشتار غیرمجاز دام نداشته باشیم های غیربهداشتی عنوان کرد و افزود: تالش میشرایط و محیط

 .و در همه شرایط حتی کشتار دام برای نذورات در شرایط بهداشتی انجام شود

های مختلف در سازمان دامپزشکی خبر داد و گفت: این کمیته سازمانی در حوزه وی از تشکیل کمیته مشورتی برای پیشبرد اهداف

 .در سال گذشته تشکیل شده تا بتوانیم در هر موردی با سرعت و دقت نظر ورود کنیم

کرد  نها را یکی از راهکارهایی عنواهویت در مرغداریرئیس سازمان دامپزشکی تعیین تکلیف کود مرغی و استفاده از کارگران بی

 شناسایی: افزود و داده قرار دستورکار برای جلوگیری از اپیدمی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در 97که این سازمان در سال 

 .های از موارد دیگری است که روی آن تأکید داریمچنین اصالح ساختار مرغداریهم و غیرمجاز واحدهای

کانون آنفلوآنزای حاد  626اشاره کرد و گفت:  96پور همچنین به آخرین آمار شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سال رفیعی

استان کشور  22میلیون قطعه طیور در  25سازی در کشور شناسایی شد که منجر به انهدام و معدوم 96در سال  H5N8پرندگان 

واحد مرغداری تحت نظارت این سازمان قرار دارند گفت: از این تعداد بخشی نیز به صورت  هزار 29وی با اشاره به اینکه .شد

 .کنند که حتماً باید مراحل استانداردسازی را طی کنندغیرمجاز فعالیت می

از  اشیرئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه ظاهراً بخش زیادی از غرامت مرغداران بابت خسارت ن

میلیارد تومان بودجه برای پرداخت غرامت به این موضوع اختصاص یافته  75آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان پرداخت نشده، گفت: 

تواند کمک شایانی را در رسد میمیلیارد تومان اعتبار کلی سازمان دامپزشکی کشور است که به نظر می 830است که این عالوه بر 

های بهداشتی این سازمان برای صادرات محصوالت خام دامی اشاره کرد و افزود: سال ر همچنین به نظارتپورفیعی.این بخش کند

هزار تن خوراک  101هزار تن ماهی خوراکی منجمد، مجوز صادرات  53هزار تن مجوز صادرات میگو، مجوز صادرات  25گذشته 

درصدی داشته  50تا  30رشد  95ها نسبت به سال یم که در همه حوزهامیلیون قطعه ماهی زنده صادر کرده 3طیور، آبزیان و  دام،

های بهداشتی از که پس از بازدیدها و بازرسی 96های خام دامی در سال سازی و امحای فرآوردهوی همچنین به آمار معدوم.است
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رأس دام، قبل، حین و بعد از کشتار میلیون  11، 96ها و اماکن عرضه انجام شده، اشاره کرد و اظهار داشت: در سال کشتارگاه

 و است شده معدوم و خارج چرخه از انسانی استفاده غیرقابل میلیون تن کیلوگرم و امعا و احشاء 3اند که نظارت بهداشتی شده

قطعه استانداردهای بهداشتی را نداشته و معدوم  410میلیون و  5غ نظارت شده که مر قطعه میلیون 705 کشتار بر همچنین

 .انددهش

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13970119000526 
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۹تاریخ: 

 افزایش یافت/جلوگیری از کشتار غیرمجاز، اولویت سازمان دامپزشکی ۹۶صادرات محصوالت دامی در سال 

 .رفیعی پور از افزایش صادرات محصوالت دامی در سال گذشته خبر داد

علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان   ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

دامپزشکی درنشست خبری با اشاره به اینکه سازمان برای دستیابی به توسعه پایدار به دنبال بهبود معیشت و ایمنی غذایی است، 

 .کندایام و مناسبت های مختلف در طول سال، طرح تشدید نظارت بهداشتی را اجرا می اظهار کرد: سازمان دامپزشکی در

وی افزود: در دو سال گذشته با پدیده آنفلوانزا حاد پرندگان روبرو بودیم که خروج از این عوامل بیماری زا نیازمند حمایت همه 

 .جانبه دولت، مجلس و رسانه ها است

زه با عوامل بیماری زا نو ظهور توسط سازمان دامپزشکی تنها با تشکیل یگان حفاظتی و پلیس به گفته این مقام مسئول؛ مبار

 .قرنطینه ای و عضویت نیروهای دامپزشکی تحت عنوان ضابط قضایی در اسرع وقت امکان پذیر خواهد بود

تیم تا از کشتار غیرمجاز جلوگیری این مقام مسئول ادامه داد: در سال جدید در محیط شهری، عشایری و صنعتی به دنبال آن هس

به گفته وی؛ استان ایالم موفقیت های خوبی در جلوگیری از کشتار غیرمجاز داشته که امسال با استفاده از تجربیات این . کنیم

 .توان کشتار غیر مجاز برای همیشه حذف کرداستان می

وارد مهمی است که باید به آن پرداخت، بیان کرد: در منطقه پارک رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به اینکه اپیدمی آنفلوانزا از م

با همکاری دستگاه متولی ستاد آنفلوانزا حادپرندگان استان گیالن به خوبی کنترل شد که از موفقیت  H5N6 ملی بوجار ویروس

 .توان برای جلوگیری از ویروس آنفلوانزا در سال جدید استفاده کرداین استان می

هزارتن ماهی  53هزارتن میگو،  25در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته  ایش صادرات محصوالت دامیافزوی از 

میلیون جلد پوست و سه میلیون قطعه ماهی زنده صادر شد. در  20هزارتن خوراک دام و طیور و آبزیان بیش از  101منجمد، 

هزار  883هزارتن و ماهی زنده  77هزارتن، خوراک دام وطیور  42هزارتن، ماهی منجمد 15میزان صادرات میگو  95حالیکه سال 

 .قطعه بود که افزابش صادرات ناشی از اعمال نظارت های سازمان دامپزشکی است

 96عملکرد نظارتی سازمان دامپزشکی در سال 

بیش از  96بازرسی و نظارت در سال رفیعی پور با اشاره به عملکرد نظارتی سازمان دامپزشکی در سال گذشته بیان کرد: در حوزه 

میلیون راس در قبل، حین و پس از کشتار نظارت و بازرسی شد که در مجموع بیش از سه میلیون کیلو گوشت و احشا غیر  11

قطعه آن غیرقابل مصرف  410میلیون و  5میلیون قطعه کشتار داشتیم که  705خوراک انسان بود و در حوزه کشتار طیور بیش از 

میلیون  27های خام دامی بیش از فقره فرآورده 300به گفته وی؛ در حوزه بازدید و نظارت بهداشتی از عرضه دو میلیون و .بود

 .کیلوگرم گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیرخام و آبزیان ضبط شد

هزار فقره بازدید از  156فروردین  15تا  96اسفند  25رفیعی پور با اشاره به عملکرد نظارتی سازمان در تعطیالت نوروز گفت: از 

 .هزار فقره خام دامی ضبط و معدوم شد 281کشتارگاه دام و طیور، مراکز بسته بندی فرآورده های خام دامی صورت گرفت که 

 فرآورده کیلو هزار32 اساس براین که گرفت صورت بازدید هزار رستوران و تفرجگاه در ایام نوروز 35به گفته این مقام مسئول از 

 .شد خارج مصرف چرخه از امید خام

 نگرانی مبنی بر توزیع مرغ های آلوده به بازار وجود ندارد
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افزود: مجموع کانون بیماری های  کنترل بیماری های دامیوی با اشاره به عملکرد مناسب سازمان دامپزشکی در حوزه 

کانون تقلیل یافت که این  591هزار و  2به  96مورد و سال  778هزار و  4،  95مورد، سال 731هزار و  4، 94استراتژیک در سال 

 .امر ناشی از اقدامات به موقع بهداشتی و قرنطینه ای سازمان است

های دامی در سال گذشته بیان کرد: سال گذشته در حوزه گاو و گاومیش یرفیعی پور با اشاره به آخرین وضعیت مراقبت از بیمار

هزار نفر مورد مراقبت قرار  45هزار راس و حوزه شتر  47میلیون راس، اسب  26میلیون راس دام، گوسفند و بز بیش از  6بیش از 

میلیون راس بدن  13بدن دام بیش از میلیون متر مکعب و  57کنگو بیش از  بیماری تب کریمه گرفت، همچنین در حوزه کنترل

 .دام سمپاشی شد

شناسایی شد که براساس  آنفلوانزا حاد پرندگان کانون در زمینه 626رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: سال گذشته بیش از 

 .استان کشور معدوم شدند 22میلیون قطعه طیور در  25آن بیش از 

میلیون قطعه را در  610واحد مرغداری است که بیش از  29تحت نظارت بیش از  به گفته وی؛ در حوزه طیور ظرفیت واحدهای

 .است دوز میلیارد 6 از بیش دهد و میزان واکسیناسیون طیور در سال گذشته خود جای می

رد: با ریح کبه بازار وجود ندارد، تص توزیع مرغ های آلودهوی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه جای نگرانی مبنی بر  

توجه به آنکه پس از شیوع بیماری و تلفات در یک واحد مرغداری، مرغدار بالفاصله سازمان دامپزشکی را در جریان قرار می دهد و 

سازمان نسبت به معدوم سازی بهداشتی تمامی ماده مصرفی اعم از خوراک طیور، مرغ و ... اقدام کرده و سپس دولت نسبت به 

کند؛ بنابراین این اطمینان خاطر را به مردم می دهیم که مرغداران برای حفظ های معدوم شده، اقدام میپرداخت غرامت مرغ 

 .کنندسالمت جامعه اقدام به توزیع مرغ های آلوده در بازار نمی

s/https://www.yjc.ir/fa/new6493463/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8% 
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 حبوبات
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 خرما
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۱ : تاریخ

 شد/ مبنای خرید گندم فعالً بر اساس سال قبل استتن گندم از کشاورزان خریداری  ۲500روز  ۱5طی 

 خرید تضمینی گندم از سه استان فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان طی دو هفته گذشته آغاز شده که مبنای محاسبه آن فعالً 

خبرگزاری به گزارش خبرنگار کشاورزی  .تن گندم خریداری شده است 2500نرخ خرید تضمینی سال گذشته است و تا کنون 

های مکرر وزارت جهاد کشاورزی و اصحاب رسانه در سال گذشته برای اعالم قیمت خرید تضمینی رغم پیگیری، علیفارس

ن ی دلیل ایهای خرید تضمینی را اعالم نکند. برخمحصوالت استراتژیک از جمله گندم، شورای اقتصاد همچنان ترجیح داد، تا نرخ

های دیگری از جمله گران بودن گندم تولید داخل و اعتقاد بر اینکه کار را مشخص نبودن منابع خرید تضمینی و برخی دیگر بهانه

 .کنندنباید قیمت افزایش یابد را عنوان می

رچه خبرنگار فارس تالش ای آغاز کرده و ههرآنچه که هست شرکت بازرگانی دولتی نیز خرید تضمینی گندم را در سکوت رسانه

 .کرد، تا با رئیس این شرکت یا معاونان وی برای دریافت آخرین خبرها ارتباط برقرار کند، موفق نشد

در نهایت یک منبع آگاه در شرکت بازرگانی دولتی که خواست نامی از او ذکر نشود، به خبرنگار فارس گفت: خرید تضمینی گندم 

کنیم که تاکنون از سه استان جنوب فارس، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان خرید میاز ششم فروردین آغاز شده و ما 

 .تن گندم به سمت سیلوهای شرکت بازرگانی دولتی حمل شده است 2500

 یوی در مورد نرخ مبنای محاسبه خرید تضمینی گندم با توجه به اینکه نرخی از سوی شورای اقتصاد اعالم نشده گفت: فعالً مبنا

شود که در تومان گندم معمولی از کشاورزان خریداری و در سامانه ثبت می 1300محاسبه قیمت سال گذشته است که کیلویی 

 .صورت اعالم نرخ جدید و تغییر قیمت، محاسبه خواهد شد

امسال با وجود  بینی کرد کهبه گزارش خبرنگار فارس، روز گذشته نیز عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیش

هزار تن آن مازاد نیاز کشاورزان  700میلیون و  10هزار تن گندم در کشور تولید شود که  500میلیون و  13ها کاهش بارندگی

 .بوده و به صورت تضمینی از آنها خریداری خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970121000427 
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 خدمات 
 ایران اکونا - ۱۳۹۷/ فروردین /  ۱۹یکشنبه , 

 ۹۷هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی در نوروز  ۳۱۳ضبط و معدوم 

های دام و طیور و مراکز هزار فقره بازدید از کشتارگاه 156تعداد  97فروردین  15تا  96اسفند  25رئیس سازمان دامپزشکی گفت: از 

 .هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط و معدوم شد 281های خام دامی صورت گرفت که بندی فراوردهبسته

اره به عملکرد نظارتی سازمان دامپزشکی در تعطیالت نوروز اش 97علیرضا رفیعی پور امروز در نخستین نشست خبری خود در سال 

های بندی فرآوردههای دام و طیور و مراکز بستههزار فقره بازدید از کشتارگاه 156 97فروردین  15تا  96اسفند  25کرد و گفت: از 

 .هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط و معدوم شد 281خام دامی صورت گرفت که 

فرآورده خام دامی را از چرخه مصرف  هزار کیلوگرم 32ها انجام شد که ها تفرجگاههزار بازدید از رستوران 35وی افزود: همچنین 

 .خارج کردند

http://iranecona.com/82894/%D8%B6%D8%A8%D8%B7 
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 خرید تضمینی  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۷تاریخ: 

 تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی در تضاد با سیاست اقتصاد مقاومتی است

ی هاترین ضعفیک مقام مسئول گفت: تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم و تغییرات نامناسب در مدیریت بخش، از مهم

 .است دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی

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

اظهار کرد: اگرچه طبق اظهارات مسئوالن، بخش  بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی ، با اشاره به آخرین دستاوردهایجوان

تی را داراست، اما به اعتقاد بنده آن چنان که باید و شاید نظریات مقام کشاورزی رتبه نخست در تحقق سیاست های اقتصاد مقاوم

 .معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی تحقق نیافته است

وی افزود: در سال های اخیر، آمار تولید به سبب شرایط اقلیمی افزایش یافت، اما باید منتظر ماند و دید که این افزایش تولید در 

 .تحقق یابد یا خیر اقتصاد مقاومتی در  کند که عملکرد دولت دربخش کشاورزیخشکسالی تداوم پیدا می

را می توان از نقاط قوت سیاست  محصوالت کشاورزی به گفته اسدی؛ مقاومت وزارت جهاد کشاورزی در برابر واردات بی رویه

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی بیان عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به نقاط ضعف سیاست .اقتصاد مقاومتی برشمرد

 خنر افزایش عدم و  در اختصاص بودجه، تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم بخش کشاورزی کرد: کم لطفی و بی توجهی

 .دیریت بخش را از مهم ترین ضعف های دولت دانستم در نامناسب تغییرات و تورم میزان با مطابق

ی در برابر آنفلوانزا حاد پرندگان را از دیگر نقاط ضعف بخش کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: در وی عملکرد وزارت جهاد کشاورز

تنها در فصل زمستان رویت می شد؛ در حالیکه هم اکنون اپیدمی بیماری در  آنفلوانزا حاد پرندگان سال های اخیر بیماری

 .تمامی فصول مشاهده می شود

https://www.yjc.ir/fa/news/6481458/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C% 
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 خشکسالی
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 دانه های روغنی
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۰ : تاریخ

 ابالغ شد ۹۷دستورالعمل معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام برای سال 

در حالی اعالم  97دستورالعمل معافیت گمرکی دانه های روغنی و روغن خام در ازای خرید دانه های روغنی داخلی برای سال  

شده که شورای اقتصاد هنوز به طور رسمی نرخ خرید تضمینی محصوالت از جمله دانه های روغنی را اعالم نکرده و وزارت جهاد 

  .کشاورزی این قیمت ها را به صورت علی الحساب اعالم کرده است

ورزی در نامه ای به شرکت بازرگانی دولتی ایران به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری فارس، معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشا

گلرنگ و آفتابگردان را در ازای خرید دانه های روغنی داخلی اعالم دانه های روغنی و روغن خام کلزا، دستورالعمل معافیت گمرکی،

 .کرد

م نکرده و قیمت ها در جدول از های روغنی را اعالاین اقدام در حالی صورت گرفته که شورای اقتصاد هنوز نرخ خریدتضمینی دانه

  سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت علی الحساب درنظر گرفته شده است

  خورد؟ نمی چشم به لیست این در سویا کنجاله نام  سوال دیگری که وجود دارد اینکه چرا

یع روغن کشی سیاست واردات در های روغنی داخل و صنابه گزارش فارس، دولت طی چند سال گذشته برای حمایت از تولید دانه

 .های روغنی داخلی را برای وارد کنندگان اعمال کرده که تاثیر بسزایی در حمایت از تولید داخل داشته استقبال خرید دانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=12280002421396 
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 روغن
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۹تاریخ: 

 زعفران گران شد/ رشد صادرات طالی سرخ ایران به اقصی نقاط جهان

هزار تومانی نرخ  150عضو شورای ملی زعفران، گفت: جوسازی و اظهارنظرهای غیر کارشناسی افراد سودجو، منجر به افزایش 

 .زعفران در بازار شد

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

 5میلیون و حداکثر  3هزار تومانی نرخ طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران  150افزایش 

 .هزار تومان است 400میلیون و  5تا  300میلیون و 

اقدام به خرید و انباشت زعفران های گذشته برخی افراد سودجو وی با اشاره به دالیل گرانی زعفران در روزهای اخیر، افزود: از ماه

در انبارها کردند که هم اکنون با جوسازی، اظهارنظرهای غیر کارشناسی و آشفتگی بازار، قصد دارند بیشترین سود را عاید خود 

 .کنند و از آب گل آلود ماهی بگیرند

ع و ت نقل و انتقال پول و فراوانی توزیدر بازار، گفت: با توجه به گردش ضعیف مالی، مشکال قیمت زعفرانبینی حسینی با پیش

 .شود که اتفاق خاصی در بازار رخ نخواهد دادبینی میای بازار توسط خریداران پیشرصد لحظه

تصریح کرد: صادرات زعفران روند عادی خود را طی  صادرات طالی سرخ، عضو شورای ملی زعفران با اشاره به آخرین وضعیت

 گمرک کنون تا اما  نسبت به مدت مشابه سال ماقبل خود رشد داشته، 96است که صادرات در سال کند و شواهد حاکی از آن می

 .است نکرده اعالم را رسمی آمار

به گفته وی، با توجه به کمبود منابع آبی و سازگاری زعفران با کم آبی و افزایش خودکار سطح زیر کشت چاره ای جز ایجاد 

 .بازارهای جدید نداریم

https://www.yjc.ir/fa/news/6493826/%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1 
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 زیتون
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۰دو شنبه 

 رژیم غذایی خاص گالدیاتورها

شناسان و متخصصان تغذیه تأکید می کنند هر چند این جنگجویان گیاهخوار بودند اما توانایی جسمی باالیی داشتند و از تاریخ 

 .بسیاری از ورزشکاران عصر جدید درشت اندام تر بودند

ر طول همین دلیل، د گالدیاتورها در دنیای باستان مبارزان مخوفی بودند که یا باید می کشتند و یا کشته می شدند. به -تابناک 

 .زندگی خود به سالمت و شرایط جسمانی خود توجه زیادی می کردند تا بتوانند از نبردهای خونین زنده بیرون بیایند

رژیم غذایی غافلگیر کننده ی گالدیاتورهاشاید تصور کنید که این جنگجویان فقط گوشت می خوردند؛ اما حقیقت این نیست. 

بوده اند و در رژیم غذایی خود به میزان قابل توجهی میوه های خشک شده، آرد جو، لوبیا و دانه های  بسیاری از آنها گیاهخوار

گیاهی می خوردند. اغلب آنها چنین موادی را با نوعی سرکه و خاکستر برخی گیاهان در هم می آمیختند و به عنوان نوشیدنی 

 .برای بازیابی انرژی از دست رفته استفاده می کردند

یخ شناسان و متخصصان تغذیه تأکید می کنند هر چند این جنگجویان گیاهخوار بودند اما توانایی جسمی باالیی داشتند و از تار

بسیاری از ورزشکاران عصر جدید درشت اندام تر بودند. پژوهشگران آلمانی پس از یافتن مقبره ای در رومانی که به قرن دوم بازمی 

 .نگجویان گالدیاتور را تأیید کردندگشت نظریه ی گیاهخوار بودن ج

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6818ebd15ec64aa583d2le=% 
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 سیب زمینی
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 شیالت
 فارس - ۹۷/۰۱/۱۷ : تاریخ

 فروردین تمدید شد  ۲5مهلت صید ماهیان استخوانی دریای خزر تا 

  .فروردین خبر داد 25معاون صید و صیادی سازمان شیالت از تمدید مهلت قانونی برای صید ماهیان دریای خزر تا 

درباره آخرین وضعیت صید ماهیان با توجه به پایان یافتن  رسخبرگزاری فاحسین کاکوکلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 

مهلت قانوتی هر ساله صید اظهار داشت:با توجه به جریانات آب و هوایی و تقاضای زیاد تعاونی و اتحادیه ها در شمال کشور، رئیس 

 .سازمان شیالت با تمدید مهلت قانونی صید موافقت کرد

مهرماه ممنوع می شود  15فروردین تا  15محافظت از ذخیره ماهیان استخوانی دریای خزر صید از وی اضافه کرد: هر ساله برای 

 .فروردین ماه به تعویق افتاد 25اما امسال ممنوعیت صید تا 

وی در مورد صید ماهیان در دریای جنوب و خلیج فارس هم گفت: وضعیت صید در دریای جنوب با دریای خزر متفاوت است و 

 .د تن ماهیان از شمال غرب اقیانوس هند افزایش داشته استامسال صی

کیلویی  95کاکولکی همچنین به افزایش درآمد صیادان اشاره کرد و گفت:متوسط فروش قیمت ماهی توسط صیادان در سال 

ه با افزایش صید تومان بسته به نوع و کیفیت ماهی افزایش یافته است ک 8700تا  6500تومان بوده که این رقم اکنون به  4500

 .می توان درآمد خوبی را برای صیادان جنوب متصور بود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970117000470 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۱تاریخ: 

 های لبنیها از تاخیر دراعالم نرخ گروه یک کاالبالتکلیفی کارخانه

کرد، اما یک مقام مسئول گفت: ستاد تنظیم بازار باید در اسفند سال گذشته نرخ کاالهای گروه یک محصوالت لبنی را مشخص می

 .صورت نگرفتبه سبب تمایل دولت به حفظ تورم، این امر 

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاررضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت

در بازار اظهار کرد: اگرچه ستاد تنظیم بازار تا پایان اسفند  کاالهای لبنیاشاره به آخرین وضعیت تعیین و تکلیف نرخ گروه یک 

ماه گذشته باید نرخ کاالهای گروه یک محصوالت لبنی از قبیل شیر، ماست و پنیر را براساس هزینه تمام شده و دفاتر قانونی 

اما به سبب تمایل دولت به حفظ تورم کمتر از ده درصد و اثر سو افزایش قیمت در تورم این امر صورت  کرد،شرکت ها مشخص می

 در بازار وجود نرخ محصوالت لبنیبه گفته وی؛ با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و هزینه های تولید احتمال افزایش .نگرفت

 .میم نهایی ستاد تنظیم بازار هستنددارد، به طوریکه هم اکنون کارخانه های لبنی منتظر تص

 31باکری ادامه داد: بنده تا این لحظه اطالعی از تصمیم ستاد تنظیم بازار ندارم و منتظر تصمیمات وزیر و ستاد تنظیم بازار در 

 .فروردین هستیم تا براساس برنامه، تکلیف کارخانه ها مشخص شود

از دامداران وجود دارد، بیان کرد: با توجه  نرخ خرید شیرخام احتمال افزایش دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سوال که

به افزایش نرخ نهاده های دامی متاثر از نوسان نرخ دالر، بدون شک دامداران مطالباتی دارند که انتظار می رود براساس افزایش 

 .هزینه های تولید تغییر و تحولی در نرخ کاالهای گروه یک اتفاق بیفتد

های تولید تومان اعالم کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه 440از دامداران را هزار و  نرخ خرید هر کیلو شیرخام ی حداکثرو

 .کندو درخواست دامداران باید منتظر ماند و دید که دولت در نهایت چه تصمیماتی را اتخاذ می

https://www.yjc.ir/fa/news/6494652/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷فروردین  ۱۶تاریخ: 

 کنددولت برای مصارف صنعتی گندم وارد می

 .صنعت خبر دادعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از واردات گندم جهت مصرف در 

به نقل از خانه ملت، علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

هر ساله دولت در اعالم قیمت خرید ، اظهار کرد: خرید تضمینی گندممجلس شورای اسالمی، با اشاره به تأخیر در اعالم قیمت 

تضمینی گندم تعلل می کند که انتظار می رود که شورای اقتصاد هر چه زودتر قیمت مذکور را تعیین و مصوب کند تا کشاورزان از 

 .دریافتی خود مطلع شوند

گندم، دولت علی الحساب  در فصل خرید تضمینی :عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، ادامه داد

کند تا پس از تعیین تکلیف این رقم از سوی شورای اقتصاد مابقی حساب با رقم سال گذشته، گندم را از کشاورزان خریداری می

 .کشاورزان را پرداخت کند

یز التی چون شکر ننماینده مردم شیراز در مجلس دهم شورای اسالمی، با بیان اینکه تعلل دراعالم قیمت خرید تضمینی در محصو

هایی دارد که در کاالهای متعددی مبلغ خرید تضمینی اعالم رسد دولت در این زمینه معذوریتبه نظر می :اتفاق افتاده است، گفت

وی در خصوص تاخیر دولت در اعالم قیمت خرید تضمینی گندم و محصوالت دیگر بیان کرد: دولتی ها یا سرشان شلوغ .شودنمی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در خصوص احتمال .ویت بندی مشکل دارنداست یا در اول

معموال ساالنه برای مصارف صنعتی گندم وارد کشور  :واردات گندم در صورت تأخیر در قیمت خرید تضمینی گندم، اظهارداشت

 .باشد شود البته حجم این واردات به قدری نیست که تأثیری داشتهمی

برای مصارف صنعتی در بخش هایی چون تولید ماکارونی یا اضافه کردن به نهاده  واردات گندم :این نماینده مجلس توضیح داد

 .شودهای دامی و تولید خوراک دامی استفاده می

ws/https://www.yjc.ir/fa/ne6490635/%D8%AF%D9%88%D9%84 
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 صادرات و واردات  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۰تاریخ: 

 میلیارد دالری محصوالت کشاورزی 5.۱صادرات 

از کشور صادر شده  96میلیارد دالر در یازده ماه سال  5.1میلیون تن محصوالت کشاورزی به ارزش  5.3بخشنده گفت: بیش از 

 ریزی برنامه معاون بخشنده، عبدالمهدی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانبه گزارش .است

اظهار کرد: این میزان  محصوالت کشاورزی میلیارد دالری 5.1مور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به صادرات ا و

 .درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را شامل می شود 12.2درصد از نظر وزنی و  4.5صادرات 

درصد، باغی با  61.35وی افزود: بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به زیربخش های زراعی با سهم 

 درصد بوده است. 11.43و طیور با سهم درصد و دام  24.25سهم 

 48.82کشور مربوط به زیربخش باغی با سهم  صادرات بخش کشاورزی بخشنده تصریح کرد: از لحاظ ارزشی بیشترین میزان

 درصد است.16.11درصد و دام و طیور با سهم  24.93درصد، زراعی با سهم 

میلیون  475میلیون تن محصوالت باغی به ارزش دو میلیارد و  1.3ماه سال قبل،  11معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در 

 816هزارتن محصوالت دام و طیور به ارزش  606میلیون دالر،  264میلیون تن محصوالت زراعی به ارزش یک میلیارد و  3.3دالر، 

 ور صادر شده است.میلیون دالر از کش 369هزارتن محصوالت شیالتی به ارزش  102میلیون دالر و 

تن  206اظهارکرد: در این مدت،  96ماه سال  11میلیارد دالر در  1.1به ارزش  پسته هزار تن 119بخشنده با اشاره به صادرات 

درصد از نظر  18میلیون دالر از ایران صادر شده که این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  286زعفران به ارزش 

 درصد از لحاظ ارزشی رشد داشته است. 17.5وزنی و 

میلیون دالر از کشور صادر شده که این میزان صادرات در مقایسه  216به ارزش  خرماهزار تن  219وی افزود: در مدت یاد شده، 

 درصد از لحاظ ارزشی افزایش نشان می دهد. 19.5درصد از نظر وزنی و  20.5ماهه سال پیش از آن  11با 

از ایران  96ماهه سال  11میلیون دالر در  195هزارتن سیب درختی به ارزش  466اد کشاورزی با بیان این که معاون وزیر جه

درصد از لحاظ ارزشی  85درصد از نظر وزنی و  39صادر شده است، یادآور شد:این میزان صادرات در مقایسه مدت مشابه سال قبل 

 رشد داشته است.

 میلیون دالر از ایران به سایر کشورها صادر شده است. 149هزار تن انگور به ارزش  99به گفته وی؛ در این مدت، 

میلیون دالر، گوجه فرنگی )تازه یا سردکرده(  552 صادرات محصوالت لبنی ،96ماهه سال  11بخشنده با اشاره به این که در 

ماه سال  11شور ارزآوری داشته است، تصریح کرد:در میلیون دالر برای ک 241میلیون دالر و سیب زمینی )تازه یا سردکرده(  301

درصد از  1371میلیون دالر از ایران صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  98هزار تن گندم به ارزش  380گذشته، 

 درصد از نظر ارزشی افزایش نشان می دهد. 766نظر وزنی و 

هزار دالر از کشور صادر شده که این میزان  287تن موز به ارزش یک میلیون و  1668بخشنده در خاتمه یادآور شد: در این مدت، 

 درصد از نظر ارزشی رشد داشته است. 1531درصد از لحاظ وزنی و  1555صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

.yjc.ir/fa/news/https://www6494680/%D8%B5%D8%A7%D8%AF% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۱۹یک شنبه 

 ایران و ترکیه می توانند محصوالت غذایی مورد نیاز یکدیگر را تامین کنند

: گفت و برشمرد منطقه بزرگ بازار دو را ایران و ترکیه ایران، غذایی صنایع های انجمن کانون  رئیس هیات مدیره  <صنایع غذایی

 .کنند تکمیل و تامین یکدیگر از متقابل طور به را خود اولیه نیازهای توانند می کشور دو هر

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید محمدرضا مرتضوی روز شنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری ایران و ترکیه در زمینه 

ای صنعتی کشاورزی که در اتاق ایران برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره اقدامات این کانون کشاورزی، صنایع غذایی و شهرک ه

در سال حمایت از کاالی ایرانی و همکاری با ترکیه در زمینه صنایع غذایی وکشاورزی اظهار داشتد: هر کشوری برای تامین 

خالی کشور با تولیدات سایر کشورهای دیگر به عنوان کاالهای نیازهای خود عالوه بر تولید داخلی نیاز دارد تا از ظرفیت های 

 .واسطه ای و تکمیلی بهره مند شود

وی با بیان اینکه دو کشور گام های اولیه خود را در زمینه توسعه همکاری های کشاورزی و غذایی برداشته اند تصریح کرد: هر دو 

مین کنند به طوری که کاالهایی در ترکیه قابل تولید نیست، توسط ایران کشور می توانند با تبادل کاالیی نیازهای یکدیگر را تا

 .تامین شود

وی اضافه کرد: به طور مثال ترکیه در حوزه تکنولوژی، آبیاری نوین در زراعت پیشرفت های خوبی داشته است و در مقابل ایران نیز 

 .ند آنها را از طریق ایران تامین کنددارای انواع کودهای شیمیایی، زعفران و پسته است که ترکیه می توا

 .مرتضوی گفت: در واقع اگر بازارهای خود را منطقی و دوستانه به روی یکدیگر باز کنیم می توانیم منفعت های بزرگی ببریم

اولیه  بزرگترین مشکل تامین نقدینگی و مواد :درصد ظرفیت خالی صنایع غذایی و تبدیلی در ایران اشاره کرد و افزود 50وی به 

مورد نیاز برای دستیابی به اهداف صادراتی برای تکمیل ظرفیت های خالی صنایع غذایی ایران است که اگر ما درست حرکت کنیم 

 .و گام های صحیحی برداریم می توانیم در کنار این گام ها توفیقات بزرگی داشته باشیم

ایران جذابیت دارند، گفت: ما در اکثر بازارها با ترکیه رقیب هستیم که  وی با اشاره به این که بازارهای روسیه و عراق برای ترکیه و

گاهی در رقابت با یکدیگر ممکن است فرصت های خوبی را از دست بدهیم اما در سایه همکاری ها می توانیم از این فرصت ها به 

 .طور کامل استفاده کنیم

 واردات ترکیه به ایران بدون واسطه انجام می شود

مدیرکل تعاونی های اعتباری کشاورزی ترکیه گفت: امضای تفاهم نامه کشاورزی و صنایع غذایی بین دو کشور « فاحرتین پویراز»

 .ایران و ترکیه مقدمه ای برای همکاری های بلند مدت دو کشور است

بدون واسطه و راحت در اختیار آنها قرار  وی تاکید کرد که می توان مواد غذایی و مایحتاج اولیه مورد نیاز ایران را با کیفیت عالی

 .دهیم و در مقابل انتظار داریم نیازهای کشور ترکیه نیز در بخش کشاورزی و مواد غذایی از ایران تامین شود

dahttp://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=545699c27e4b9ab384c5d284 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۱8شنبه 

بخشنامه گمرک در خصوص تعیین ضریب استحصال آرد از محل گندم خوراکی ورود موقت شده ابالغ 

 شد+تصویر بخشنامه و جدول ضرایب

استحصال آرد از محل گندم خوراکی ورود موقت  گمرک جمهوری اسالمی ایران طی بخشنامه ای ضریب-اقتصاد غذا  <نایع غذایی

  .شده را ابالغ کرد

  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

را خطاب به کلیه گمرکات  8/1/1397مورخ  7160/97/4مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران بخشنامه شماره 

 :اجرایی کشور به شرح زیر اعالم نموده است

مدیر کل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت،  16/11/1395مورخ  254176/60پیوست تصویرنامه شماره به 

معدن و تجارت در خصوص تعیین ضریب استحصال آرد نول و ستاره از محل گندم خوراکی ورود موقت شده ارسال و موارد پیوست 

 :جهت اجرا ابالغ می گردد

  کنید کلیک شده موقت ورود خوراکی گندم محل از آرد استحصال ضریب برای مشاهده و دانلود تصویر بخشنامه و جدول

  
 عالمت مشخص تغذیه سالم 10

 
  

 اقدام عملیاتی دولت برای ارز بدون نوسان

 
  

 مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص تعرفه و حداکثر زمان واردات تخم مرغ+ سند

 
  

 میلیارد دالر فاینانس 30ور مجوز صد

 
  

 نیدچطور می توانید سلول های بدنتان را با رژیم غذایی برنامه ریزی ک

 
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=914295126e024013a4a07bc41e 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۱ : تاریخ

 تن گندم از کشاورزان خریداری شد/ مبنای خرید گندم فعالً بر اساس سال قبل است ۲500روز  ۱5طی 

 خرید تضمینی گندم از سه استان فارس، سیستان و بلوچستان و کرمان طی دو هفته گذشته آغاز شده که مبنای محاسبه آن فعالً 

خبرگزاری به گزارش خبرنگار کشاورزی  .تن گندم خریداری شده است 2500گذشته است و تا کنون  نرخ خرید تضمینی سال

های مکرر وزارت جهاد کشاورزی و اصحاب رسانه در سال گذشته برای اعالم قیمت خرید تضمینی رغم پیگیری، علیفارس

های خرید تضمینی را اعالم نکند. برخی دلیل این گندم، شورای اقتصاد همچنان ترجیح داد، تا نرخمحصوالت استراتژیک از جمله 

های دیگری از جمله گران بودن گندم تولید داخل و اعتقاد بر اینکه کار را مشخص نبودن منابع خرید تضمینی و برخی دیگر بهانه

 .کنندنباید قیمت افزایش یابد را عنوان می

ای آغاز کرده و هرچه خبرنگار فارس تالش هست شرکت بازرگانی دولتی نیز خرید تضمینی گندم را در سکوت رسانههرآنچه که 

 .کرد، تا با رئیس این شرکت یا معاونان وی برای دریافت آخرین خبرها ارتباط برقرار کند، موفق نشد

ذکر نشود، به خبرنگار فارس گفت: خرید تضمینی گندم  در نهایت یک منبع آگاه در شرکت بازرگانی دولتی که خواست نامی از او

کنیم که تاکنون از ششم فروردین آغاز شده و ما از سه استان جنوب فارس، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان خرید می

 .تن گندم به سمت سیلوهای شرکت بازرگانی دولتی حمل شده است 2500

مینی گندم با توجه به اینکه نرخی از سوی شورای اقتصاد اعالم نشده گفت: فعالً مبنای وی در مورد نرخ مبنای محاسبه خرید تض

شود که در تومان گندم معمولی از کشاورزان خریداری و در سامانه ثبت می 1300محاسبه قیمت سال گذشته است که کیلویی 

 .صورت اعالم نرخ جدید و تغییر قیمت، محاسبه خواهد شد

بینی کرد که امسال با وجود فارس، روز گذشته نیز عباس کشاورز معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی پیشبه گزارش خبرنگار 

هزار تن آن مازاد نیاز کشاورزان  700میلیون و  10هزار تن گندم در کشور تولید شود که  500میلیون و  13ها کاهش بارندگی

 .بوده و به صورت تضمینی از آنها خریداری خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970121000427 
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 گندم

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۷فروردین  ۱۶تاریخ: 

 کنددولت برای مصارف صنعتی گندم وارد می

 .طبیعی مجلس از واردات گندم جهت مصرف در صنعت خبر دادعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع 

به نقل از خانه ملت، علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به گزارش 

، اظهار کرد: هر ساله دولت در اعالم قیمت خرید خرید تضمینی گندمم قیمت مجلس شورای اسالمی، با اشاره به تأخیر در اعال

تضمینی گندم تعلل می کند که انتظار می رود که شورای اقتصاد هر چه زودتر قیمت مذکور را تعیین و مصوب کند تا کشاورزان از 

 .دریافتی خود مطلع شوند

در فصل خرید تضمینی گندم، دولت علی الحساب  :اسالمی، ادامه دادعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 

کند تا پس از تعیین تکلیف این رقم از سوی شورای اقتصاد مابقی حساب با رقم سال گذشته، گندم را از کشاورزان خریداری می

 .کشاورزان را پرداخت کند

تعلل دراعالم قیمت خرید تضمینی در محصوالتی چون شکر نیز نماینده مردم شیراز در مجلس دهم شورای اسالمی، با بیان اینکه 

هایی دارد که در کاالهای متعددی مبلغ خرید تضمینی اعالم رسد دولت در این زمینه معذوریتبه نظر می :اتفاق افتاده است، گفت

دولتی ها یا سرشان شلوغ  وی در خصوص تاخیر دولت در اعالم قیمت خرید تضمینی گندم و محصوالت دیگر بیان کرد:.شودنمی

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در خصوص احتمال .است یا در اولویت بندی مشکل دارند

معموال ساالنه برای مصارف صنعتی گندم وارد کشور  :واردات گندم در صورت تأخیر در قیمت خرید تضمینی گندم، اظهارداشت

 .ن واردات به قدری نیست که تأثیری داشته باشدشود البته حجم ایمی

برای مصارف صنعتی در بخش هایی چون تولید ماکارونی یا اضافه کردن به نهاده  واردات گندم :این نماینده مجلس توضیح داد

 .شودهای دامی و تولید خوراک دامی استفاده می

https://www.yjc.ir/fa/news/6490635/%D8%AF%D9%88%D9%84 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۷تاریخ: 

 رمدرصد افزایش خواهد یافت/ضرورت اعالم نرخ خرید مطابق با تو 8میزان خرید گندم، 

 .درصد افزایش یابد 8شود امسال میزان خرید گندم در مقایسه با سال قبل، مجری طرح گندم گفت: برآورد می

 ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیاسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار 

، مشابه سال شرکت غله بازرگانی دولتی :از آغاز برداشت گندم در بندرعباس و هرمزگان در چند روز آینده خبر داد و گفت

م نظر قطعی قیمت خرید تضمینی گندم از شورای گذشته از طریق سامانه کار خرید را انجام می دهد و در نهایت منتظر اعال

گیرد، افزود: در ماه های خرداد، تیر و مرداد درصد حجم خرید در اردیبشهت ماه صورت می 16وی با اشاره به اینکه .اقتصاد هستیم

 .میزان خرید به اوج خود خواهد رسید

مشابه سال گذشته بهتر است و در صورت ادامه بارش در فصل اسفندیاری پور ادامه داد: برآورد کلی تولید در مقایسه با مدت 

 .زراعی، پیش بینی می شود تولید مد نظر تحقق یابد

مجری طرح گندم با اشاره به اینکه گندم در مناطق اقلیم سرد در مرحله پنجه زنی و شروع برداشت است، بیان کرد: با توجه به 

های بهاره رصد کشت در مناطق دیم زارهاست؛ بنابراین نیاز شدیدی به بارشد 67هزار هکتار معادل  700آنکه سه میلیون و 

 .داریم

 شتد و مازندران گلستان، شمالی هایاستان در کشاورزان در اکثر استانهای کشور گفت: آفت سن گندموی در خصوص مبارزه با 

پهنه، توصیه های الزم را از نظر زمان مبارزه شناسان کار همچنین هستند، گندم های بیماری کنترل مشغول کارشناسان مغان

 .انجام دادند تا کارایی الزم اتفاق بیفتد

درصد افزایش  8مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال میزان خرید در مقایسه با سال گذشته حداقل 

 .بارندگی، بستگی دارد خواهد یابد؛ این در حالی است که بستر تولید بیشتر به شرایط مطلوب

درصد کاهش داشت اما  45فروردین در مقایسه با سال گذشته  14اسفندیاری پور ادامه داد: میزان بارندگی از اول سال زراعی تا 

 . پراکنش بارندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل مطلوب تر بوده است

اورزان خریداری می شود، بیان کرد: دستورالعمل خرید به شرکت تومان از کش 1300وی با اشاره به اینکه هم اکنون گندم با نرخ 

 .اعالم خواهد شد 97-96غله وزارت جهاد استان ها و کمیته های خرید ابالغ شده تا نرخ نهایی خرید تضمینی در سال زراعی 

 کند، چراکه کشاورزان در فضای به گفته این مقام مسئول؛ شورای اقتصاد حداقل معادل تورم باید نرخ خرید تضمینی گندم را اعالم

 .کنونی اقتصاد مشغول تولید هستند و هزینه های تولید مطابق با شرایط تورم به کشاورزان تحمیل می شود

اسفندیاری پور تصریح کرد: رعایت حقوق کشاورزان و اعالم نرخ خرید تضمینی گندم مطابق با تورم ، دلگرمی کشاورزان به کشت و 

سال گذشته ار کشاورزان  4ایی تولید را به همراه دارد؛ بنابراین از شورای اقتصاد انتظار می رود همانند استمرار در خوداتک

 .پشتیبانی شود تا کیفیت گندم تولیدی از نظر مقادیر و حجم تولید قابل قبول باشد

yjc.ir/fa/news/https://www.6491536/%D9%85%DB%8C%D8%B2 
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 گندم  
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۱8شنبه 

بخشنامه گمرک در خصوص تعیین ضریب استحصال آرد از محل گندم خوراکی ورود موقت شده ابالغ 

 شد+تصویر بخشنامه و جدول ضرایب

بخشنامه ای ضریب استحصال آرد از محل گندم خوراکی ورود موقت گمرک جمهوری اسالمی ایران طی -اقتصاد غذا  <نایع غذایی

  .شده را ابالغ کرد

  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

را خطاب به کلیه گمرکات  8/1/1397مورخ  7160/97/4مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسالمی ایران بخشنامه شماره 

 :موده استاجرایی کشور به شرح زیر اعالم ن

مدیر کل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت،  16/11/1395مورخ  254176/60به پیوست تصویرنامه شماره 

معدن و تجارت در خصوص تعیین ضریب استحصال آرد نول و ستاره از محل گندم خوراکی ورود موقت شده ارسال و موارد پیوست 

 :جهت اجرا ابالغ می گردد

  کنید کلیک شده موقت ورود خوراکی گندم محل از آرد استحصال ضریب برای مشاهده و دانلود تصویر بخشنامه و جدول

  
 عالمت مشخص تغذیه سالم 10

 
  

 اقدام عملیاتی دولت برای ارز بدون نوسان

 
  

 دمصوبه جدید هیات وزیران در خصوص تعرفه و حداکثر زمان واردات تخم مرغ+ سن

 
  

 میلیارد دالر فاینانس 30صدور مجوز 

 
  

 ریزی کنیدچطور می توانید سلول های بدنتان را با رژیم غذایی برنامه 

 
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=914295126e024013a4a07bc41e 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۵تاریخ: 

 وتره بار در روزهای پس از تعطیالت نوروزها از بازار میوهقیمتآخرین 

ها در مقایسه با روزهای گذشته تغییر چندانی نداشته دهد که قیمتوتره بار پس از تعطیالت نوروز نشان میبررسی از بازار میوه

 .است

پس از  وتره باربازارمیوهبررسی از  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،تجارت و کشاورزیصنعتبه گزارش خبرنگار  

 .ها در مقایسه با روزهای گذشته تغییر چندانی نداشته استدهد که قیمتتعطیالت نوروز نشان می

شود روند بینی میعرضه در بازار میوه، تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد که پیشبه طور کلی با وجود وضعیت مناسب 

 .رمقی کماکان تا پایان فروردین و دریافت حقوق کارگری، کارمندی و مستمری بگیر ادامه یابدسکوت، رکود و بی

هزار و  6تا  5هزار تومان، موز  6تا  500هزار و  2آخرین بررسی از بازار میوه و صیفی حاکی از آن است که نرخ هر کیلو سیب 

هزار، چغاله بادام  18تا  5، توت فرنگی 500هزار و  3تا  2، کیوی  500هزار و  3تا  2هزار، پرتقال  4تا  500هزار و  2، خیار 800

صنعت،تجارت و گار وگو با خبرنحسن صابری رئیس اتحادیه بارفروشان میوه و تره بار تهران در گفت.هزار تومان است 40تا  20

 .از رکود حاکم بر بازار خبر داد و گفت: با توجه به تعطیالت نوروز و ازدیاد سفر بازار میوه و تره بار رونق چندانی ندارد  کشاورزی،

 .شود تا حدودی وضعیت بازار بهبود یابدبینی میبه گفته وی، از چند روز آینده با بازگشت تمام مسافران پیش

تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو پرتقال رسمی شمال  500هزار و  3تا  500هزار و  2صابری نرخ هر کیلو پرتقال خونی شمال 

هزار و  3تا  2ی ، کیو500هزار و  3تا  500هزار و  2هزار، پرتقال جنوب  2تا  500هزار، تامسون شمال هزار و  2تا  500هزار و 

 .تومان است 500هزار و  6تا  500هزار و  5، موز 500

، خیار 500تا هزار و  800ها در بازار، بیان کرد: اکنون نرخ هر کیلو خیار رسمی رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به نرخ سایر میوه

هزار و  2، سیب لبنانی قرمز هزار تا 500هزار و  2تا  200هزار و ، سیب لبنانی زرد یک500هزار و  2تا  700هزار و گلخانه یک

و توت فرنگی  600تا هزار و  800، هندوانه 500هزار و  4تا  500هزار و  3هزار، نارنگی تخم پاکستانی  9تا  6، نارنگی بندری 500

د و گفت: هر کیلو گوجه فرنگی نو تومان اعالم کر 500هزار و  2تا  2وی نرخ هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه .هزار تومان است15تا  5

 11تا  8هزار، سیر خشک  2، فلفل دلمه سبز هزار تا 500هزار و  3تا  500هزار و  2، فلفل دلمه رنگی 300تا هزار و  800با نرخ 

تا هزار،  700رد ، پیاز ز600تا هزار و  200، سیب زمینی نو هزار و 500هزار و  2تا  500هزار، نارنج هزار و  3تا  2هزار، لوبیا سبز 

هزار و  2تا  2هزار و بادمجان گلخانه  2تا  500هزار و ای یکهزار، بادمجان دلمه 3تا  2، لوبیا سبز  500هزار و  2تا  2پیاز قرمز 

 .تومان در میدان عرضه شد 500

 .تومان است 500هزار و یکهزار تا تا هزار و سبزی خوردن یک 800به گفته صابری، نرخ هر کیلو سبزی جور)پلو، آش، قورمه( 

https://www.yjc.ir/fa/news/6489945/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۵تاریخ: 

 تومان آب رفت ۲00قیمت جدید مرغ و انواع مشتقات در بازار/نرخ مرغ 

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

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی  وگو با خبرنگارمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت

هزار و  5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 200کاهش از  ،خبرنگاران جوان

 8و خرده فروشی  700هزار و  7تومان، توزیع درب واحد های صنفی  550هزار و  7تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  600

 .تومان است 400هزار و 

 .تومان است 400هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  400هزار و  7 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفته وی؛

فیله هزار و  14هزار، سینه بدون کتف  13و سینه با کتف یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیل

 .هزار تومان است 16 مرغ

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی کاهش تقاضا را دلیل اصلی روند نزولی قیمت دانست و افزود: با توجه به روند کنونی بازار پیش بینی 

 .هزار تومان برسد 8در روزهای آتی به مرز  قیمت مرغمی شود که 

https://www.yjc.ir/fa/news/6489680/%D9%82%DB%8C%D9% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6489680/%D9%82%DB%8C%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱8تاریخ: 

 تومان 8400ثبات نرخ مرغ در بازار/ نرخ هر کیلو مرغ 

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

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

تومان، مرغ آماده  500هزار و  5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تخم مرغ از ثبات نرخ ،جوان

 .تومان است 400هزار و  8و خرده فروشی  650هزار و  7تومان، توزیع درب واحدهای صنفی  500هزار و  7به طبخ در کشتارگاه 

 .تومان است 400هزار و  8و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  400هزار و  7به گفته وی، نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر 

 16هزار و فیله مرغ  14هزار، سینه بدون کتف  13یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات، افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف 

پرنده و ماهی کمبود عرضه را دلیل اصلی ثبات قیمت مرغ دانست و گفت: با توجه به کاهش تولید رئیس اتحادیه .هزار تومان است

های اصفهان و قم و تامین مرغ مورد نیاز این استان ها از تهران ، کمبود عرضه و ثبات قیمت مرغ در بازار را به همراه مرغ در استان

 هخرد در مرغ قیمت شدمی بینیپیش نوروز تعطیالت از بعد اگرچه: افزود و کرد بینیپیش را بازار در مرغ قیمت وی.داشته است

یمت در بازار را به همراه داشت؛ به همین خاطر با وجود وضعیت ق ثبات عرضه، کاهش اما برسد تومان 500 و هزار 7 به ها فروشی

 .فعلی احتمال کاهش نرخ مرغ در بازار وجود ندارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6492254/%D8%AB%D8%A8%D8% 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 متفرقه
 فارس - ۹۷/۰۱/۱۹ : تاریخ

 تجمع مالباختگان صندوق اعتباری البرز مقابل سازمان تعاون روستایی کشور  

جمعی از مالباختگان صندوق اعتباری البرز که مجوز خود را از سازمان تعاون روستایی کشور دریافت کرده است در اعتراض به 

  .آنچه که ورشکستگی صندوق عنوان شد، مقابل سازمان تعاون روستایی کشور تجمع کردند

یتش شود مجوز فعال، جمعی از مالباختگان صندوق اعتباری توسعه البرز که گفته میخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .کردند تجمع سازمان این مقابل امروز صبح را از سازمان تعاون روستایی کشور بدون دریافت هیچ ضمانتی گرفته است،

گوید: صندوق ورد جزئیات موضوع به خبرنگار فارس میکنندگان که خود نیز مالباخته است در معرفان عمادکیا نماینده تجمع

میلیارد تومان از  50شعبه در اقصی نقاط کرج کار خود را آغاز کرده و طی این دو سال  25اعتباری توسعه البرز از دو سال پیش با 

امه و به صورت غیرقانونی این صندوق برخالف اساسن 95وی افزود: از بهمن ماه سال .سرمایه مردم را به عنوان سپرده جذب کرد

کند که این کار نیز خالف اساسنامه بوده و به نوعی دهد و در ازای آن ملک دریافت میعصر میمبلغی را به صندوق اعتباری ولی

این  96شود و از خرداد ماه سال بازی تبدیل میرود که موضوع به پولشود. مسأله تا بدانجا پیش میها تبدیل به ملک میپول

 .کرده استگذاران پخش میکرده را به صورت سود بین همان سپردهای که از مردم دریافت میندوق اعتباری پول سپردهص

گیرد، خاطرنشان متوجه موضوع شده و جلوی این کار را می 96کنندگان با بیان اینکه بانک مرکزی از شهریور سال نماینده تجمع

 .دهدهای مختلف هستند و هیچ کس هم جوابشان را نمیحال دوندگی بین مراجع و سازمانگذاران در کند: از آن زمان سپردهمی

گوید: این نهاد بدون آنکه نظارتی بر روی زیرمجموعه خود در وی در مورد علت تجمع مقابل سازمان تعاون روستایی کشور می

مردم را خالی کند و تعاون روستایی نباید جواز  استان البرز داشته باشد، درب پشتی دولت را برای دزدان باز کرده تا جیب

  .داده استضمانت به مؤسسه اعتباری البرز میبی

ای مراجعه کردیم که از دادستان کرج توضیح خواست و ایشان هم به قاضی محسنی اژه 96عمادکیا همچنین گفت: آبان ماه سال 

ر تومان در حال انجام است، در صورتی که چنین چیزی نیست و حتی هزا 500ها با سقف هر نفر در گزارشی اعالم کرد که پرداخت

 30وقتی به بیت رهبری مراجعه کردیم همین گزارش را نیز به آنجا اعالم کردند که موضوع در حال بررسی است. در حالی که فقط 

 .اندمیلیون تومان تاکنون دریافت کرده 150نفر 

ماه  6کند که بعد از ماه است که عضو کمیته نظارت مردمی هستم، خاطرنشان می 2ون کنندگان با بیان اینکه اکننماینده تجمع

خواهد گذار میگویند یک سرمایهشود. یک بار میدهند و هر بار یک سناریوی جدید رو میپیگیری هر روز یک وعده و وعید می

است سؤال من این است که آیا رئیس سازمان تعاون  گویند سرکاری بودهمیلیارد تومان سرمایه تزریق کند، اما ماه بعد می 15

  .فهمد که موضوع سر کاری استای نمیروستایی با چنین سن و سابقه

ده که از بو قرار و شودمی اندازیسنگ هزار هم آن راه سر که شود باز است قرار اعتباری گویند خطافزاید: یا از طرفی میوی می

 .مطالبات مردم آغاز شود، در صورتی که حتی یک قرانی هم به مردم پرداخت نشده استقبل از عید نوروز پرداخت 

 .ریشه ظلم را بکن سر می دادند الحسنابنحجه یا جمله از  به گزارش خبرنگار فارس، در این تجمع مالباختگان شعارهای مختلفی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970119000856 
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 متفرقه
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۱ : تاریخ

 استعفای مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 

دام و تولید وزارت جهاد کشاورزی استعفای خود را تقدیم وزیر جهاد مدیرعامل سازمان تعاونی روستایی کشور پس از معاون امور 

  .کشاورزی کرد و ظاهراً این استعفا مورد پذیرش واقع خواهد شد

ن تعاون علی اوسط هاشمی سال گذشته پس از حسین صفایی مدیریت سازما ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

روستایی کشور را برعهده گرفته، اما ظاهراً به دلیل برخی اختالف نظرهای وی با آقای وزیر بر سر نحوه خرید حمایتی و تنظیم بازار 

  .گیرد محصوالت کشاورزی ترجیح داد تا از این سمت کناره

دستیار وزیر جهاد کشاورزی مشغول به کار  ها حاکی از آن است که قرار است، حسین شیرزاد که از سال گذشته با عنوانشنیده

 .شده است، به عنوان مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور منصوب شود

شود، مجوز این ای از مالباختگان موسسه اعتباری البرز ایرانیان به واسطه این که به قول آنها گفته میطی روزهای گذشته، عده

 .شده ، در مقابل این سازمان در تهران تجمع کردند موسسه توسط سازمان تعاون روستایی صادر

به گزارش فارس، سازمان تعاون روستایی به عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی خرید حمایتی و توافقی محصوالتی 

 .همچون مرکبات، سیب، زعفران، شیر را برعهده دارد

هاد کشاورزی به دلیل بازنشستگی از سمت خود کناره گرفت و روز گذشته نیز حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزارت ج

 .مرتضی رضایی رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی به عنوان معاون جدید حجتی در امور دام معرفی شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=70121000669139 
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 مرکبات
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۷/۰۱/۱۵ : تاریخ

میلیون تنی مرغ در حاشیه  ۳مقایسه امکانات کشاورزی هلند با گیالن و مازندران/ ایران سهمی از واردات 

 فارس ندارد خلیج

میلیون تن مرغ وارد می کنند که حتی یک  3وزیر اسبق کشاورزی گفت: هفت کشور حاشیه خلیج فارس، سالی حدود بیش از 

  .کیلو از آن به ایران تعلق ندارد

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر، محمدرضا اسکندری با بیان این که ایران، یک کشور چهار فصل 

میلیون  3هفت کشور حاشیه خلیج فارس، سالی حدود بیش از  :کرد تصریح هر محصول کشاورزی را می توان تولید کرد،است و 

 .تن مرغ وارد می کنند که حتی یک کیلو از آن به ایران تعلق ندارد

را بازی می کنند و هر بار وی افزود: متأسفانه ما در نظام برنامه ریزی اقتصادی کشور، عوامل نفوذ داریم که به خوبی نقش خود 

 !نمی شود، نداریم و نمی توانیم را بهانه می کنند

آورند که ما کشور خشک و کم آبی برای کشاورزی هستیم، اما باید گفت مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر ادامه داد: بعضی بهانه می

 .میلی متر هستیم 230دارای متوسط بارندگی میلی متر است و ما در همین شرایط خشک  50که متوسط بارندگی ساالنه مصر 

هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، یعنی از دو استان گیالن و مازندران ما کوچک تر است؛ متوسط  43وی اضافه کرد: کشور هلند 

جمعیت و میلیون  17میلی متراست؛ هلند حدود  900میلی متر و متوسط بارندگی این دو استان، باالی  850بارندگی ساالنه آن 

میلیارد دالر صادرات محصوالت کشاورزی دارد و ما بعنوان یک  90میلیون نفر جمعیت داریم، هلند  7ما در این دو استان حدود 

میلیارد دالر صادرات محصوالت کشاورزی دارد. یقین  90میلیارد دالر صادرات نفتی؛ اما آن کشور فقط  55تا  50کشور نفتی با 

 .درصد کشور هلند برسانیم، یعنی کشور در این بخش مشکلی نخواهد داشت 50هره وری را در کشاورزی به داشته باشید ما اگر ب

اسکندری با بیان این که یکی از ظرفیت های کشور در عرصه اقتصاد مقاومتی و موضوع ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم، بخش 

ای از هزار کیلومتر ساحل دریا داریم و این در حالی است که هیچ استفاده 3کشاورزی است، گفت: ما تمام امکانات را دارا هستیم، 

 .شودآن نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970115001308 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها  
 فارس - ۹۷/۰۱/۲۰ : تاریخ

  .طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور تولیدات دام این وزارتخانه تغییر کرد

های وزارت جهاد ، پس از استیضاح محمود حجتی، این نخستین تغییر در معاونتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دهدی است که آقای وزیر در راستای بهبود وضعیت بخش کشاورزی انجام میکشاورز

 .دار مسئولیت در وزارت جهاد کشاورزی بودسال به عنوان معاون امور تولیدات دامی عهده 5حسن رکنی پیش از این 

 .ن مسئولیت شددار ایمرتضی رضایی با حکم وزیر جهاد کشاورزی به عنوان معاون جدید امور تولیدات دامی عهده

 .رضایی پیش از این رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بوده است

های به گزارش فارس، در جلسه استیضاح وزیر جهاد کشاورزی افزایش قیمت گوشت قرمز و از بین رفتن بخش زیادی از مرغ

در مورد آن از وزیر جهاد کشاورزی توضیح مرغ از جمله مواردی بود که نمایندگان مجلس گذار و همچنین افزایش قیمت تخمتخم

 .خواسته و نسبت به آن اعتراض داشتند

همچنین گفته می شود که این تغییر بنا به درخواست حسن رکنی که به دنبال بازنشستگی خود بوده است اتفاق افتاده وگرنه 

 .حجتی قصدی برای تغییر در این معاونت نداشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13970120000430 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۶تاریخ: 

 تمام می شودکشت فراسرزمینی به قیمت نابودی کشاورزان 

رو هستند، از لحاظ علمی قابل یک مقام مسئول گفت: اگرچه کشت فراسرزمینی برای کشورهایی که با محدودیت منابع آبی روبه

 .شودقبول است، اما این امر به قیمت نابودی جامعه کشاورزی تمام می

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

شود، اظهار کرد: اگرچه کشت به قیمت نابودی کشاورزان تمام می کشت فراسرزمینیبا اشاره به اینکه ، خبرنگاران جوان

توان آن رو هستند، از لحاظ علمی قابل قبول است و به طور مطلق نمیای کشورهایی که با محدودیت منابع آبی روبهفراسرزمینی بر

 .شویمرو میتری روبهرا رد کرد، اما با از دست دادن کشاورزی و نبود جایگزینی شغل مناسب برای کشاورزان با مشکالت بزرگ

توسط بسیاری از کشورها به سبب بحث تأمین غذا مطرح است، اما در کشور ما به سبب وی افزود: با وجود آنکه کشت فراسرزمینی 

 .و دامپروری و امنیت غذایی، مانور دادن بر آن بسیار خطرناک است بخش کشاورزیدرصد اقتصاد به  90وابستگی 

ن و مابقی شهرنشین هستند، اما درصد جمعیت روستانشی 30رغم آنکه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اسدی ادامه داد: علی

درصد اقتصاد با کشاورزی ارتباط دارد و به جز کشاورزی چیزی برای تولید ثروت نداریم که این امر با توسعه  90بنده معتقدم که 

 .شودکشت فراسرزمینی و تعطیلی این بخش به قیمت بیکاری هزاران کشاورز تمام می

د، کنناینکه آمریکا و ابرقدرت ها از هر حربه ای برای فشار آوردن به کشور استفاده میعضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان 

 .گفت: با این وجود چه اطمینانی وجود دارد که با توسعه کشت فراسرزمینی،کشورهای بیگانه به ما غذا بدهند

رسد که با افزایش را دارند، به نظر می توان رفتن به خارج از کشور کشاورزانبه گفته وی با توجه به آنکه تعداد محدودی از 

 .های پیشرفته با حداقل استفاده از منابع آب بتوان حداکثر تولید را داشتتکنولوژی و توسعه گلخانه

https://www.yjc.ir/fa/news/6472141/%DA%A9%D8%B4%D 
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 مصاحبه، سخنرانی و بازدیدها
 ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۷فروردین  ۱۷تاریخ: 

 دهدکاهش تقاضا، قیمت مرغ را کاهش می

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به ازدیاد سفرهای نوروزی و کاهش قدرت خرید خانوار، پیش بینی 

 .فروردین، قیمت مرغ مجدد در بازار کاهش یابد 20شود که از می

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیوگو با خبرنگار محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت

و  990با انتقاد از باال بودن نرخ نهاده های دامی اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو ذرت در بنادر جنوبی هزار و  ،خبرنگاران جوان

 .تومان است100هزار و 2در بنادر شمالی و کنجاله سویا  50هزار و 

ه را تشکیل می دهد، در زیان انباشت مرغداران درصد قیمت تمام شد 35تا  30 های دامینرخ نهادهبه گفته وی؛ با توجه به آنکه 

 .تاثیر بسزایی دارد

هزار تومان، غرفه های میادین 7، مرغ آماده به طبخ در میدان بهمن 500هزار و  5یوسفی ادامه داد: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده 

 .تومان است 400هزار و 8و خرده فروشی  290هزار و 7میوه و تره بار 

وردش دهندگان کاهش تقاضا را دلیل اصلی روند نزولی قیمت دانست و افزود: با توجه به ازدیاد سفر در ایام نوروز و رئیس انجمن پر

 .فروردین قیمت مجددا در بازار کاهش یابد 20کاهش قدرت خرید خانوار پیش بینی می شود که از 

لی است بدهی مرغداران به بانک معوق شده که ادامه این وی با اشاره به اینکه هیچ کس به فکر مرغدار نیست، تصریح کرد: دو سا

 .روند ورشکستگی تولید کنندگان را در بر دارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6491452/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷/ فروردین /  ۲۰دوشنبه , 

 شودهای روغنی دو برابر میتولید دانه

 .شودهزار تن گندم در کشور تولید می 500میلیون و  13های ما امسال بینیطبق پیش معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت:

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در بازدید از مزارع گندم و کلزا در دشت ه اطالعبه گزارش ایران اکونا به نقل از پایگا

هزار تن گندم مازاد بر نیاز  400میلیون و  10هزار تن گندم در کشور تولید و 500میلیون و  13طبق برآوردها، امسال  مغان گفت:

 .کنیمکشاورزان را خریداری می

هزار هکتار سطح زیرکشت کلزا در  220های روغنی در کشور گفت: کشت کلزا به عنوان یکی از دانهوی همچنین در مورد سطح زیر

 .شود که این میزان دو برابر تولید سال گذشته استهزار تن دانه روغنی از آن برداشت می 350سال جاری است که 

درصد  7تا  6ی به حداقل رسیده بود تا جایی که تنها های روغنرویه روغن سطح زیرکشت دانهسال اخیر به دلیل واردات بی 10طی 

ساله وزارت جهاد کشاورزی با توسعه سطح 5تأمین روغن به عنوان یکی از کاالهای اساسی از محل داخلی بود، اما طبق برنامه 

 .ایش خواهد یافتشود، این رقم به مرور افزهای روغنی از جمله کلزا که محصول مکمل گندم در کشت محسوب میزیرکشت دانه

http://iranecona.com/82913/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایران اکونا - ۱۳۹۷/ فروردین /  ۱۹یکشنبه , 

 ۹۷هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی در نوروز  ۳۱۳ضبط و معدوم 

های دام و طیور و مراکز هزار فقره بازدید از کشتارگاه 156تعداد  97فروردین  15تا  96اسفند  25رئیس سازمان دامپزشکی گفت: از 

 .هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط و معدوم شد 281های خام دامی صورت گرفت که بندی فراوردهبسته

به عملکرد نظارتی سازمان دامپزشکی در تعطیالت نوروز اشاره  97علیرضا رفیعی پور امروز در نخستین نشست خبری خود در سال 

های بندی فرآوردههای دام و طیور و مراکز بستههزار فقره بازدید از کشتارگاه 156 97فروردین  15تا  96اسفند  25کرد و گفت: از 

 .هزار کیلوگرم فرآورده خام دامی ضبط و معدوم شد 281خام دامی صورت گرفت که 

چرخه مصرف فرآورده خام دامی را از  هزار کیلوگرم 32ها انجام شد که ها تفرجگاههزار بازدید از رستوران 35وی افزود: همچنین 

 .خارج کردند

http://iranecona.com/82894/%D8%B6%D8%A8%D8%B7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/82894/%D8%B6%D8%A8%D8%B7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

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

 

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

 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۱۹تاریخ: 

 ها عامل اصلی کمبود عرضه مرغافزایش سرسام آور قیمت نهاده

 .های دامی موجب شده تا مرغداران، عرضه مرغ در بازار را کاهش دهندمقام مسئول گفت: افزایش قیمت نهادهیک 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعظیم حجت عضو هیأت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت

در بازار اظهار کرد: در اواخر سال گذشته با افزایش بی  قیمت نهاده های دامی با انتقاد از افزایش سرسام آور ،خبرنگاران جوان

 .رویه قیمت نهاده های دامی روبرو شدیم که این روند همچنان در بازار ادامه دارد و تا کنون به ثبات نرسیده است

های تمام بتوانند هزینه کنند تابا احتیاط بیشتری برنامه ریزی می مرغدارانهای دامی، به گفته وی؛ با توجه به افزایش نرخ نهاده

 .شده تولید را مدیریت کنند

کاهش مصرف خانوار مدیریت هزینه های تولید از علل اصلی کاهش  :در بازار افزود کمبود عرضه مرغحجت با اشاره به دالیل 

 . ودعرضه مرغ در بازار به شمار می رود که انتظار می رود با کنترل نرخ نهاده ها از ادامه بحران جلوگیری ش

عضو اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: وضعیت کنونی بازار به نفع تولید کننده نیست، چرا که مرغداران برای تامین هزینه های 

ثابت باید در یک روند خطی به تولید خود ادامه دهند، در حالیکه با کنترل نرخ نهاده ها، کمترین مشکلی در عرضه مرغ نخواهیم 

 غیر افزایش با سویا کنجاله کیلو هر نرخ  تومان اعالم کرد و گفت: 150تا هزار و  130هزار و  لو ذرتنرخ هر کی وی.داشت

 .تومان رسید 400هزار و  2تومان دو ماه گذشته به  700 و هزار از متعارف

 700هزار و  5داری در بازار تصریح کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغ قیمت مرغ حجت با اشاره به آخرین وضعیت

  .تومان است 600هزار و  8تا  300هزار و  8تومان و متوسط قیمت مرغ در خرده فروشی ها 

https://www.yjc.ir/fa/news/6493742/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۷فروردین  ۲۰تاریخ: 

 های دامی استنرخ دالر، مبنای اصلی قیمت نهاده

های دامی معترض هستند، اما نرخ دالر مبنای اصلی قیمت ها یک مقام مسئول گفت: اگرچه مرغداران نسبت به افزایش نرخ نهاده

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی گو با خبرنگارومحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت.است

 5در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  تومانی نرخ مرغ 200کاهش از  ،باشگاه خبرنگاران جوان

و خرده فروشی  290هزار و  7های میادین میوه و تره بار تومان، غرفه 800هزار و  6، مرغ آماده به طبخ میدان بهمن 500هزار و 

 .هزار تومان است 8تا  500هزار و  7های سطح شهر 

 .درت خرید خانوار را دلیل اصلی روند نزولی قیمت اعالم کردوی ازدیاد عرضه مرغ و کاهش ق

در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی تقاضا و خالی شدن جیب مردم در دهه سوم  نرخ مرغ یوسفی

 .فروردین پیش بینی می شود که نرخ مرغ بازهم در بازار کاهش یاید

نسبت به روز گذشته خبر داد و افزود: هم اکنون  تومانی نرخ ذرت 100افزایش  ی ازرئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشت

تومان است، همچنین نرخ  250و تحویل به مرغدار هزار و  150، بنادر شمالی هزار و 100نرخ هر کیلو ذرت در بنادر جنوبی هزار و 

 .تومان بود 150هزار و  2گذشته نرخ آن تومان است در حالیکه هفته  400هزار و  2تحویل هر کیلو کنجاله سویا 

 .یوسفی ادامه داد: اگرچه مرغداران نسبت به افزایش نرخ نهاده های دامی معترض هستند، اما نرخ دالر مبنای اصلی قیمت هاست

ای و حداقل مرغ آماده به طبخ برای مصرف کننده در غرفه ه 500هزار و  6ی نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداروی 

 .تومان اعالم کرد 500هزار و  8میادین میوه و تره بار 

به گفته یوسفی با توجه به افزایش روزانه نرخ نهاده های دامی، مرغداران جرات جوجه ریزی را ندارند؛ ضمن آنکه از تولیدکنندگان 

 .تقاضا داریم برای جلوگیری از زیان انباشته تولید خود را مدیریت کنند

https://www.yjc.ir/fa/news/6494911/%D9%86%D8%B1%D8% 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹۷فروردین ماه  ۲۱سه شنبه 

 نیویورکافزایش نرخ های کاکائو، شکر و قهوه در بورس 

 .رخ نهم آوریل نرخ قهره برای تحویل درماه مه افزایش یافتمو دوشنبه روز معامالت پایان در -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

 قرار رمذکو بورس شنبه سه روز معامالت آغاز نرخ تواند می مذکور قیمت میانگین ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

 50 باالتر از میانگین متحرک اندکی و یابد می افزایش نزدیک آینده در محصول این نرخ کنند می بینی پیش کارشناسان. گیرد

 .سنت( خواهد بود 12.11روزه آن )هر پوند 

در همین حال نرخ کاکائو برای تحویل در ماه مه نیز افزایش یافت و به این ترتیب افت هفته گذشته آن جبران گردید دامنه باالی 

 .مذکور می تواند نرخ آغاز معامالت روز سه شنبه قرار گیردنرخ 

در تحولی دیگر نرخ شکر برای تحویل در ماه مه به آرامی افزایش یافت و میانگین دامنه نرخ آن می تواند نرخ آغاز معامالت روز سه 

 .سنت بود 12.55روزه آن هر پوند  20شنبه قرار گیرد. نرخ شکر در پایان معامالت بورس نیویورک باالتر از میانگین متحرک 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=9021dc954db147959be5e965dc 
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 گزارشت جهانی
 اکوناایران  - ۱۳۹۷/ فروردین /  ۱۵چهارشنبه , 

 شودجنگ تجاری آمریکا و چین به نفع پسته ایران تمام می

کشاورزان کالیفرنیایی که بسیاری از آنها به دونالد ترامپ و مواضع سرسختانه وی در زمینه تجارت رای داده اند می گویند، اقدامات 

 .ته کاران ایرانی لطمه می زندتالفی جویانه چین در قبال تصمیمات ترامپ به توان رقابتی آنها با رقبایی نظیر پس

میلیارد دالر از  2.75درصدی را بر  25تا  15به گزارش ایران اکونا به نقل از رویترز، چین اعالم کرده که تعرفه های تالفی جویانه 

سنگین بر محصوالت وارداتی آمریکا از جمله گوشت خوک و انواع آجیل اعمال می کند. این اقدام در واکنش به وضع تعرفه های 

 .واردات آلومنیوم و فوالد به آمریکا از سوی دولت ترامپ وضع شده است

کشاورزان کالیفرنیایی که پسته و بادام می کارند نگران آسیب دیدن از تعرفه های جدید هستند زیرا این تعرفه ها محصوالت آنها را 

 .از جمله پسته ایران هموار می سازددر بازار چین گرانتر می کند و راه را برای محصوالت کشورهای دیگر 

میلیون دالر پسته از کالیفرنیا خرید.  531، 2016پسته بزرگترین محصول کشاورزی صادراتی کالیفرنیا به چین است. چین در سال 

سته خام و درصدی بر پ 5به گفته ریچارد متوئیان، مدیر اتحادیه پسته کاران آمریکایی، قبل از وضع تعرفه های جدید، چین تعرفه 

 .درصدی بر پسته شور وارداتی از آمریکا اعمال می کرد 10تعرفه 

وی افزود، ایران و « بر توانایی ما برای رقابت با رقبای ایرانی مان تاثیر می گذارد.»درصدی  15متوئیان افزود، وضع تعرفه اضافی 

 .کننده پسته جهان هستندکالیفرنیا سال هاست که در حال دست به دست کردن عنوان بزرگترین تولید 

http://iranecona.com/82774/%D8%AC%D9%86%%D-DA%AF8%AA% 
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