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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkر صرفا برروی عناوین در اخبا

 

 ویر اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبع اصلی و برای دستیابی به خبردر من

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و  و آب  کشاورزی طالعات راهبردیمرکز ملی ماخبار تهیه شده در سایت 

 :دانلود است

 اهم اخبار کشاورزی و آب

همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب 
 مارا بهره مند فرمائید.
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 آب
 خبرنگاران جوان  – 5/3/98تاریخ : 

های آبخیزداری/اجرای آبخوان داری در کاهش خسارت سیل تاثیر گذار برابری تخصیص اعتبار به فعالیت ۲افزایش 

 است
برابر سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی به پروژه های  ۲میلیارد تومان اعتبار بیش از  ۵۰۰حسین پور گفت:یک هزار و 
 .آبخیزداری اختصاص یافت

صنعت،  مدیر کل دفتر سیالب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفت و گو با خبرنگار ابوالقاسم حسین پور،
خبر داد و  های آبخیزداری و آبخوان داریفعالیت ش اعتبارات، از افزایگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان تجارت و کشاورزی

برابر سال  ۲میلیارد تومان اعتبار بیش از  ۵۰۰های آبخیزداری و آبخوان داری، یک هزار و گفت: باتوجه به اهمیت اجرای فعالیت
 .گذشته از محل صندوق توسعه ملی به این امر اختصاص یافته است

در بیش از یک هزار نقطه در سطح کشور برنامه ریزی شده است، افزود:  های آبخیزداریپروژه ل اجرایوی با اشاره به اینکه امسا
های آبخیزداری و آبخوان داری در ارتباط با مباحث سیل های آبخیز در قالب پروژهنوع فعالیت در سطح حوزه ۵۰براین اساس 

های آبخیز و در ث کالن اکوسیستم با رویکرد مدیریت جامع در حوزهاحیای پوشش گیاهی، فرسایش خاک، پایداری آب و در بح خیز،
های آبخیزداری و آبخوان داری پیش بینی شده استقالب پروژه . 

ها را های اجرایی در استانشود و سپس فرآیند فعالیتهای نیمه تمام سال گذشته تکمیل میحسین پور ادامه داد: در فاز اول، پروژه
کنیمآغاز می . 

مقام مسئول با اشاره به اینکه ایران در زمره مناطق سیل خیز دنیا قرار دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه پهنه وسیع کشور در  این
های آبخیزداری و آبخوان اجرای فعالیت منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد، از این رو افزایش ساالنه منابع اعتباری به

امری ضروری است داری . 
سیل،  های آبخیز در مدیریت ریسکدهد که توسعه آبخیزداری و آبخوان داری در سطح حوزههای اخیر نشان میوی، سیلبه گفته 

های طبیعی و پایداری کاهش خطر پذیری سیالب، حفظ خاک، کنترل فرسایش و رسوب، احیای پوشش گیاهی به عرصه
های طبیعی تاثیر بسزایی دارداکوسیستم . 

های طبیعی تاثیر در حفظ طبیعت و اکوسیستم توسعه آبخیزداری ها با اشاره به اینکهب و آبخوانداری سازمان جنگلمدیر کل دفتر سیال
های آبخیزداری و آبخوان داری باید منابع بیشتری از اعتبار تملک بسزایی دارد، بیان کرد: با توجه به نیاز کشور به اجرای پروژه

ه ملی و مدیریت بحران در بحث پیشگیری از سیل جذب شود چرا که اقدامات آبخیزداری و های سرمایه ای، صندوق توسعدارایی
 .آبخوان داری در برابر مخاطرات طبیعی پیشگیرانه است

های میلیون هکتار عرصه 8۴شود/ طرح مدیریت روان آب در برنامه کنترل سیالب در نقاط سیل خیز کشور اجرا می :بیشتر بخوانید

 مرتعی
هایی که در مطالعات صورت گرفته های آبخیز در کشور وسیع است، افزود: براساس شاخصحسین پور با بیان اینکه گستره حوزه

های آبخیزداری و آبخوان داری را افزایش دهیم چرا که این امر در تباری به اجرای پروژهوجود دارد، نیاز است تا ساالنه منابع اع
 .پایداری روستاها، منابع آب و خاک، کشاورزی و تعادل آبی طبیعت تاثیر بسزایی دارد

آبخیزداری و آبخوان داری در  هایمعظم رهبری و سایر مقامات دولتی، اجرای فعالیتاین مقام مسئول ادامه داد: با توجه به تاکید مقام
 .سطح کشور باید با قدرت بیشتری توسعه یابد

های اخیر نشان داد که اجرای بیان کرد: بارش وقوع سیل اخیر های آبخیزداری و آبخوان داری دروی با اشاره به تاثیر فعالیت
مراتب کمتر بود، ضمن آنکه اجرای این های آبخیزداری و آبخوان داری در مناطقی که صورت گرفت، خسارت سیل به فعالیت
ها در مناطق باالدست قنوات، در کوتاه مدت رشد چشمگیر آبگیر قنوات و در دوره متوسط و بلندمدت بهبود و تقویت قنوات را فعالیت

 .به همراه خواهد داشت
ان قنوات و خیرین در اجرای حسین پور ادامه داد: در مناطقی که احتمال خطر سیل وجود دارد، شاهد مشارکت مردم، صاحب

های آبخیزداری و آبخوان داری هستیمپروژه . 
در کشور وجود  سیالب میلیون هکتار عرصه مستعد ۱۴مدیر کل دفتر سیالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها با بیان اینکه بیش از 

اریم، برنامه ریزی کرده ایم تا در بیش از دارد، تصریح کرد: در برنامه ریزی که برای توسعه طرح آبخوان داری در سطح کشور د
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دهد، بیش از سال گذشته پروژه آبخیزداری و آبخوان داری را میلیون هکتار از منابع اعتباری که دولت و مجلس اختصاص می ۱۱
 .توسعه رهیم

ت و گفت: در بیش از را امری مهم در بحث تقویت نفوذ آب و کاهش حجم سیالب دانس های مرتعیعرصه وی احیای پوشش گیاهی و
های مرتعی کشور طرح مدیریت روان آب در زمره توسعه پوشش گیاهی در این مناطق را مورد توجه میلیون هکتار از عرصه 8۴

های قرار دادیم چرا که مجموعه برنامه تحت عنوان آبخیزداری و آبخوان داری در پیشگیری و مدیریت بحران سیل در سطح حوزه
یی داردآبخیز تاثیر بسزا . 

های اصلی سازمان جنگل ها در بحث های آبخوان داری و آبخیزداری یکی از اولویتاین مقام مسئول با اشاره به اینکه اجرای طرح
های باال دست رود، بیان کرد: با توجه به شرایط تغییر اقلیم، مدیریت رسیک و کاهش آسیب پذیری در سطح حوزهسیل به شمار می

آبخیزداری و آبخوان داری تاثیر بسزایی در کاهش خسارت و تلفات ناشی از سیالب دارد که به همین خاطر در های در قالب طرح
شودهای باقی مانده برنامه ششم توسعه با جدیت بیشتر این موضوع دنبال میسال . 

در کنترل سیالب مطرح است؛ بنابراین به عنوان یکی از اقدامات تلفیقی  مدیریت حوزه آبخیز حسین پور ادامه داد: با توجه به آنکه
های بیولوژیکی و مکانیکی نقش موثری در تغییر رفتار سیالب در پایین دست و مناطق خطر پذیر داردبهره گیری از روش . 
ی بیش از پیش در استفاده از ظرفیت سیالب برا 98در سال گذشته و برنامه پیش رو در سال  هاسازمان جنگل به گفته وی، اقدامات

 .مدیریت خشکسالی تاثیر گذار است
مدیر کل دفتر سیالب و آبخوانداری سازمان جنگل ها در پایان تصریح کرد: با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در سطح 

در کشور تبدیل کرد خشکسالی توان تهدید سیالب را به یک فرصت برای مقابله با کم آبی وهای باالدست میحوزه . 

 
  لینک خبر
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس – ۲/3/98تاریخ : 

درمیلیون تنی کاالهای اساسی در بنا 3.6مصوبه ستاد تنظیم بازار برای واردات گوشت/ موجودی 5  
میلیون تن کاالی  3.6 مصوبه ستاد تنظیم بازار برای واردات گوشت منجمد خبر داد و گفت: ۵معاون گمرک از  <مواد غذایی 

 .اساسی در بنادر وجود دارد
 

اشاره به وضعیت مناطق ویژه و بنادر در رابطه با موجودی کاالهای اساسی، اظهار داشت: طبق آخرین آمار  مهرداد جمال ارونقی،
هزار تن رتبه اول  6۰۰میلیون و  ۲هزار تن کاالی اساسی در این مناطق وجود دارد که بندر امام خمینی با 65۰بالغ بر سه میلیون و 

آن بندر امیرآباد، شهید رجایی و بندر انزلی قرار دارند  و پس از .  
 

نیز در این مناطق موجود است، تصریح کرد: بیش  هزار تن گوشت منجمد ۱8معاون امور گمرکی و فنی گمرک با بیان اینکه بالغ بر 
کانتینر گوشت منجمد در منطقه ویژه شهید رجایی بندرعباس وجود دارد 7۰۰از  .  

 
ها از گمرک رجایی اظهار شوند های گوشت از گمرکات پرداخت و یادآور شد: اگر این محمولهوی به تشریح نحوه ترخیص محموله

تعریف شده و با حداقل زمان )حدود دو ساعت( خواهد بود کاال به شرط داشتن مجوزهای الزم  ها در مسیر سبزتمامی محموله
  .ترخیص خواهد شد. این نکته قابل ذکر است تا زمانی که کاالیی به گمرک اظهار نشده باشد، مسئولیتی متوجه این سازمان نیست

 
د رجایی تشریفات سرویس ارزیابی حذف شده پس از دریافت های گوشت از گمرک شهیوی ادامه داد: برای ترخیص قطعی محموله

حقوق ورودی اگر تمکن مالی برای پرداخت وجود داشته باشد، پروانه صادر و با اخذ مجوز دامپزشکی ترخیص آن قطعی خواهد 
 .شد

 
احب کاال دریافت نشود، در صورتی که امکان پرداخت وجود نداشته باشد و یا مجوزهای الزم از سوی ص این مقام مسئول افزود:

های دهد، در صورتی که مجوزهای الزم از سازمانانجام تشریفات با تاخیر و ایستایی همراه خواهد شد؛ بنابراین گمرک اطمینان می
  .همجوار بدون معطلی دریافت شود، در فرایند ترخیص بدون فوت وقت، کار انجام خواهد شد

 
کند، عنوان کرد: در صورتی که های گوشت را ترخیص میروزی محمولهورت شبانهارونقی با تاکید بر اینکه گمرک به ص

های گوشت از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی ترانزیت شود، مسائلی را به دنبال خواهد داشت، چرا که در گمرک غرب محموله
لت مباحث مربوط به آن در ستاد تنظیم بازار ای که تحت اختیار گمرک باشد، وجود ندارد و به همین عتهران طبق قانون، سردخانه

های گوشت انجام شدمطرح و مصوباتی در رابطه با ترانزیت محموله .  
 

 :این مصوبات بدین شرح است
 

های مورد تایید وزارت جهاد کشاوری با اعالم سازمان دامپزشکی به عنوان سردخانه مرجع، زیرکلید گمرک فهرست سردخانه -1

تا عالوه بر تسهیل واردات حمل یکسره مالک اقدام گمرک قرار گیرد قرار خواهد گرفت . 
 

دسترسی برای کنترل نظارت گمرک ایجاد کنند تا اگر   های مورد تایید موظف شدند با گمرک همکاری الزم را داشته وسردخانه -2

  .نیاز به ارتباط میان سامانه و نظارت از طریق دوربین شد انجام شود
 

رزی مانند بازرگانی یا شهید رجایی بندرعباس با حمل یکسره گوشت به مقصد گمرکات داخلی مانند گمرک غرب گمرکات م -3

 .تهران با رعایت مقررات ترانزیت اقدام کنند
 

 .بعد از وصول گوشت به گمرکات داخلی مقرر شد، گمرک نسبت به انتقال محموله همراه مامور بدرقه به مقصد سردخانه اقدام کند -4
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های گوشت تاییدیه پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را اخذ و پس از آن نسبت به ها موظف شدند جهت خروج محمولهسردخانه -5

  .خروج کاال از سردخانه اقدام کنند؛ همچنین فک پملب سردخانه با حضور نماینده گمرک انجام خواهد شد
 

گیری از کاال را انجام دهد تا های گوشت به سردخانه نمونهبا انتقال محمولهدامپزشکی همزمان   ادامه داد: مقرر شد سازمان  ارونقی

های گوشت تسریع صورت بگیردهمزمان با انجام تشریفات مجوز الزم صادر و در ترخیص محموله .  
 

حال حاضر  دستگاه تریلر یخچالی از گمرک غرب تهران ترخیص و در 4۰معاون گمرک یادآور شد: طی هفته اخیر محموله گوشت 
دستگاه تریلر یخچالی به این گمرک ترانزیت شد 33تن گوشت منجمد توسط  74۲نیز  .  

 لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرنگاران جوان  – 4/3/98تاریخ : 

هزار تومان ۲تقاضای چندانی برای خرید میوه در بازار وجود ندارد/ حداکثر قیمت هر کیلو پیاز   
های اخیر تا حدودی کاهش یافته صابری گفت: هندوانه تنها محصول پرمشتری ماه مبارک رمضان بوده که قیمت آن نسبت به هفته

 .است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگاره و تره بار در گفتحسن صابری، رئیس اتحادیه بار فروشان میدان مرکزی میو گروه  

دان مرکزی میوه و تره خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو پیاز در می کاهش قیمت پیاز ، ازاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان رسیده است که کاهش مجدد نرخ به زیان کشاورزان است ۲تا  ۵۰۰بار به یک هزار و  . 

روز آینده مابقی  ۱۰افزود: هم اکنون هلو پیش رس وارد بازار شده و طی  های نوبرانهقیمت میوه وی درباره آخرین وضعیت
های نوبرانه عرضه خواهد شدمیوه . 

۱۵ قیمت هر کیلو گوجه سبز ز کاهش قیمت گوجه سبز در بازار خبر داد و گفت: در حال حاضرصابری ا هزار و هلو پیش  ۲۰تا  
هزارتومان است 8تا  7رس  . 

هزار تومان 3آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی در آستانه ماه مبارک رمضان/ حداکثر قیمت هر کیلو هندوانه  :بیشتر بخوانید  
رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار با اشاره به اینکه تقاضای چندانی برای خرید میوه در ماه مبارک رمضان 

های اخیر تا حدودی کاهش یافته استپرمشتری این ماه بوده که قیمت آن نسبت به هفته تنها محصول هندوانه :وجود ندارد، بیان کرد . 
شود که این امر از زیان های هدف صادر میصابری ادامه داد: با توجه به فراوانی عرضه بخشی از هندوانه تولیدی به بازار

ی به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار کشاورزان جلوگیری کرده است چرا که سال گذشته بخشی از هندوانه تولید
گرفتمی . 

های فعلی موجود در بازار به اصطالح تلخک است و در بازار نرسیده است، بیان کرد: گیالس های موجودگیالس وی با اشاه به اینکه
 .تا زمانیکه میوه قابلیت عرضه به بازار را پیدا نکند، شامل قیمت گذاری نیستند

ادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار گفت: با توجه به افزایش تولید محصوالت باغی، سرمازدگی اخیر تأثیری در رئیس اتح
 .عرضه ندارد

وی در پایان درباره آخرین وضعیت بازار سیب زمینی تصریح کرد: هم اکنون حداکثر قیمت هر کیلو سیب زمینی کهنه در میدان 
هزار تومان است که با عرضه سیب زمینی گرگان، بازار این محصول  ۵و سیب زمینی نو  ۵۰۰زار و ه 3مرکزی میوه و تره بار 

شودمتعادل می . 
 لینک خبر 
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 اقتصاد محصوالت 

 ایرنا  – ۴/3/98تاریخ : 

  درصدی نرخ شیرخام هستند ۲۲.5دامداران در انتظار افزایش 
صنفی گاوداران گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید در سال جدید، پیشنهاد افزایش قیمت هر رئیس انجمن  –ایرنا  – تهران

تومان به دولت ارایه شده و در دستور کار قرار گرفته است ۵7۵کیلوگرم شیرخام به دو هزار و  .  
اه شده افزایش قیمت شیرخام از اواخر فروردین ماحمد مقدسی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پیشنهاد آنالیز 

 امسال به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر دامداران در انتظار افزایش قیمت شیرخام هستند تا بتوانند با حاشیه سود مناسب این محصول را تولید 

 ر اختیار صنایع قرار دهند.و د
به گفته وی، طبق مصوبه سال گذشته ستاد تنظیم بازار تاکنون قیمت پایه هر کیلوگرم شیرخام دو هزار تومان بوده است که با احتساب 

با درصد و کرایه حمل و نقل این محصول  3درصد و پروتئین باالی  3.۵هزار، چربی  ۱۰۰جوایز بهداشتی، بار میکروبی کمتر از 
 شد.تومان نیز از دامداران خریداری می ۲۰۰نرخ دو هزار و 

 اند و تا ابالغ مصوبه جدید نیز چنین اتفاقی رخوی اظهارداشت: تولید کنندگان شیرخام تاکنون هیچ افزایش قیمتی در شیرخام نداشته
 دهد.نمی

الت خود ارائه کنند، خودسرانه است و به طور رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: در صورتی که صنایع افزایش قیمتی در محصو
 حتم به دنبال ایجاد التهاب در بازار هستند.

تواند شیرخشک و حتی بخشی هزارتن می 7۰۰میلیون و  ۱۰وی ادامه داد: با وجود اینکه اکنون صنعت شیرخام کشور با تولید بیش از 
تومانی  ۴۲۰۰ین هستند تا با فشار روی دولت، بتوانند شیرخشک را با ارز از کره مورد نیاز کشور را تأمین کند اما صنایع به دنبال ا

 وارد کنند.
شود که از این میزان ساالنه یک میلیون تن وارد صنایع لبنی می 7وی افزود: درحال حاضر از این میزان تولید شیرخام کشور بیش از 

 رسد.خام تولیدی کشور به خود مصرفی میشود و مابقی شیرمیلیون از این محصول به کشورهای هدف صادر می
هزارتن  9۰۰هزارتن شیرخام در کشور تولید شد که از این میزان بیش از  733میلیون و  ۱۰به گزارش ایرنا، طبق امار سال گذشته 

 های لبنی صادر شده بود.شیر در قالب فراورده
 ه شده بود.کیلوگرم برای هر ایرانی محاسب ۱۲۰سرانه مصرف شیرخام سال گذشته 

 
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری  فارس  – 3/3/98تاریخ : 

 توضیح دبیر انجمن صنایع لبنی برای باال رفتن قیمت شیر 
رغم اینکه بارها به مسئوالن درصد افزایش یافته و به ۲7ینه تولید صنایع لبنی دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: طی دو ماه گذشته هز

  .دولتی التماس کردیم که وضعیت صنایع لبنی را مشخص کنند، اما توجهی نکردند
تومان افزایش  8۰۰های لبنی قیمت شیر را در هر بطری به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز یکی از شرکت

ه است. از آنجایی که این افزایش قیمت کامالً خودسرانه و بدون ورود مجوزی از سوی ستاد تنظیم بازار بوده با دبیر انجمن صنایع داد
وگو کردیملبنی درباره دلیل این افزایش قیمت گفت . 

د: بنده در مسافرت هستم و شاید اطالعی کرد و ادامه دادبیر انجمن صنایع لبنی درباره افزایش قیمت لبنیات، اظهار بی رضا باکری
های خود را تغییر داده و یا برای جامعه هدفی این محصوالت را تولید کرده باشندبندیآنها بسته . 

درصد چربی است، گفت: طی دو ماه  ۱.۵های یک لیتری با های قبلی و بطریها کامالً مشابه بستهوی در پاسخ به اینکه این بسته
درصد افزایش یافته است۲7ه محصوالت لبنی گذشته هزینه تمام شد . 

دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: بارها به مسئوالن و دولت التماس کردیم که وضعیت صنایع لبنی را تعیین و تکلیف کنند و آنها را 
 .از ورشکستگی نجات دهند، اما هیچ پاسخی نشنیدیم

درصدی داشته باشند، اما  3تا  ۲درصدی رشد قیمت  ۲7افزایش هزینه   باکری گفت: صنایع لبنی حتی حاضر بودند، تا در ازای
 .کسی توجهی نکرد

دانم چه کار باید بکنم. صنایع لبنی گرفتار هستند و با قیمت باالتری محصول خود را تولید وی افزود: در حال حاضر من هم نمی
 .میکنند و حاشیه سود آنها بسیار کم است و بسیاری هم متضرر میشوند

  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 

 خبرگزاری فارس  – ۱/3/98تاریخ : 

میلیون تنی کاالهای اساسی در بنادر  3.6مصوبه ستاد تنظیم بازار برای واردات گوشت/ موجودی   
میلیون تن کاالی اساسی در بنادر  3.6 مصوبه ستاد تنظیم بازار برای واردات گوشت منجمد خبر داد و گفت: ۵معاون گمرک از 

  .وجود دارد
با خبرگزاری فارس، اشاره به وضعیت مناطق ویژه و بنادر در رابطه با موجودی کاالهای اساسی،  وگودر گفت ارونقی مهرداد جمال

الغ بر سه میلیون و اظهار داشت: طبق آخرین آمار ب 650  ۲هزار تن کاالی اساسی در این مناطق وجود دارد که بندر امام خمینی با 

آن بندر امیرآباد، شهید رجایی و بندر انزلی قرار دارند  هزار تن رتبه اول و پس از 6۰۰میلیون و  .  
موجود است، تصریح کرد: بیش  یز در این مناطقهزار تن گوشت منجمد ن ۱8معاون امور گمرکی و فنی گمرک با بیان اینکه بالغ بر 

در منطقه ویژه شهید رجایی بندرعباس وجود دارد منجمد کانتینر گوشت 7۰۰از  .  
ها از گمرک رجایی اظهار شوند های گوشت از گمرکات پرداخت و یادآور شد: اگر این محمولهوی به تشریح نحوه ترخیص محموله

ریف شده و با حداقل زمان )حدود دو ساعت( خواهد بود کاال به شرط داشتن مجوزهای الزم ها در مسیر سبز تعتمامی محموله
  .ترخیص خواهد شد. این نکته قابل ذکر است تا زمانی که کاالیی به گمرک اظهار نشده باشد، مسئولیتی متوجه این سازمان نیست

ارزیابی حذف شده پس از دریافت  سرویس ایی تشریفاتهای گوشت از گمرک شهید رجوی ادامه داد: برای ترخیص قطعی محموله
حقوق ورودی اگر تمکن مالی برای پرداخت وجود داشته باشد، پروانه صادر و با اخذ مجوز دامپزشکی ترخیص آن قطعی خواهد 

 .شد
اال دریافت نشود، در صورتی که امکان پرداخت وجود نداشته باشد و یا مجوزهای الزم از سوی صاحب ک این مقام مسئول افزود:

های دهد، در صورتی که مجوزهای الزم از سازمانانجام تشریفات با تاخیر و ایستایی همراه خواهد شد؛ بنابراین گمرک اطمینان می
  .همجوار بدون معطلی دریافت شود، در فرایند ترخیص بدون فوت وقت، کار انجام خواهد شد

کند، عنوان کرد: در صورتی که های گوشت را ترخیص میروزی محمولهانهبا تاکید بر اینکه گمرک به صورت شب ارونقی
های گوشت از گمرکات مرزی به گمرکات داخلی ترانزیت شود، مسائلی را به دنبال خواهد داشت، چرا که در گمرک غرب محموله

حث مربوط به آن در ستاد تنظیم بازار ای که تحت اختیار گمرک باشد، وجود ندارد و به همین علت مباتهران طبق قانون، سردخانه
های گوشت انجام شدمطرح و مصوباتی در رابطه با ترانزیت محموله .  

 :این مصوبات بدین شرح است
های مورد تایید وزارت جهاد کشاوری با اعالم سازمان دامپزشکی به عنوان سردخانه مرجع، زیرکلید گمرک فهرست سردخانه -1

ه بر تسهیل واردات حمل یکسره مالک اقدام گمرک قرار گیردقرار خواهد گرفت تا عالو . 
دسترسی برای کنترل نظارت گمرک ایجاد کنند تا اگر   های مورد تایید موظف شدند با گمرک همکاری الزم را داشته وسردخانه -2

  .نیاز به ارتباط میان سامانه و نظارت از طریق دوربین شد انجام شود
بازرگانی یا شهید رجایی بندرعباس با حمل یکسره گوشت به مقصد گمرکات داخلی مانند گمرک غرب گمرکات مرزی مانند  -3

کنند تهران با رعایت مقررات ترانزیت اقدام . 
 .بعد از وصول گوشت به گمرکات داخلی مقرر شد، گمرک نسبت به انتقال محموله همراه مامور بدرقه به مقصد سردخانه اقدام کند -4
های گوشت تاییدیه پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را اخذ و پس از آن نسبت به ها موظف شدند جهت خروج محمولهسردخانه -5

  .خروج کاال از سردخانه اقدام کنند؛ همچنین فک پملب سردخانه با حضور نماینده گمرک انجام خواهد شد
گیری از کاال را انجام دهد تا های گوشت به سردخانه نمونهولهدامپزشکی همزمان با انتقال محم  ادامه داد: مقرر شد سازمان  ارونقی

های گوشت تسریع صورت بگیردهمزمان با انجام تشریفات مجوز الزم صادر و در ترخیص محموله .  
دستگاه تریلر یخچالی از گمرک غرب تهران ترخیص و در حال حاضر  4۰معاون گمرک یادآور شد: طی هفته اخیر محموله گوشت 

دستگاه تریلر یخچالی به این گمرک ترانزیت شد 33تن گوشت منجمد توسط  74۲نیز  .  
  لینک خبر
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 اقتصاد محصوالت 
 خبرگزاری فارس  – ۴/3/98تاریخ :

مت گندم و ذرت در بازارهای جهانی زایش قیاف  
های روغنی افزایش قیمت داشتندامروز در بازارهای جهانی گندم، ذرت و انواع دانه .  

الملل خبرگزاری فارس، امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع غالت افزایشی بود. هر بوشل گندم با به گزارش گروه اقتصاد بین
دالر به فروش رفت 489.5درصد افزایش به قیمت  4ا دالر نسبت به روز گذشته ب ۱9.۲5 . 

دالر معامله شد 4۰4.۲5درصد به قیمت  3.7۲دالر افزایش یعنی  ۱4.5همچنین قیمت هر بوشل ذرت هم با  .  
مله درصد نیاز داخلی ایران به خوراک طیور از ج 7۰به گزارش فارس، ایران در تولید گندم خودکفاست و نیاز به واردات ندارد اما 

  .ذرت وارداتی است
دالر افزایش به قیمت  8.۲5های روغنی نیز افزایشی بود. هر بوشل از این محصول با بر اساس گزارش بلومبرگ، امروز قیمت دانه

سنت معامله شد 75دالر و  8۲9 . 
دالر معامله شد 3۰۰دالر باال رفت و به قیمت  3.3قیمت سویای خوراکی هم  . 

درصد به واردات این محصول وابسته است، هر گونه نوسان در بازارهای  9۰های روغنی است و حدود دانهایران واردکننده عمده 
 .جهانی روی قیمت داخلی نیز تأثیرگذار است

دالر افزایش داشت 4۱سنت و کاکائو  9۱سنت، کتان  9امروز در گروه محصوالت کشاورزی نرم نیز روند افزایشی بود. شکر  . 
سنت با افزایش همراه شد ۲۰سنت کاهش داشت اما دام مولد  ۲۰ام زنده در گروه دامی، د .  

 
  لینک خبر
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 قلیم و منابع طبیعیا
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس – ۲/3/98تاریخ :

وسط یک نهاد دولتی+سندها تهای نجومی برای برخی میوهاعالم قیمت  
های مرتبط با توزیع میوه و بازرسی میدان مرکزی میوه و جهاد کشاورزی استان تهران در جلسه ای مشترک با اتحادیه <کشاورزی

ها تعیین کردندهای نجومی را برای فروش برخی از میوهبار شهر تهران، قیمتتره . 
 

های مرتبط با توزیع میوه شامل بارفروشان)فروشندگان ی استان تهران، اتحادیهدر جلسه ای که با حضور نمایندگان جهاد کشاورز
های نجومی را برای عمده( و فروشندگان میوه و سبزی تهران و بازرسی میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران برگزار شد، قیمت

ها تعیین گردیدفروش برخی از میوه . 
 

هزار  ۲۰صورت عمده در میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری تهران   گرم هلو بهبر این اساس نرخ مصوب فروش هرکیلو 

هزار و  5هزار تومان، خیار  ۲۲هزار تومان، توت فرنگی  ۱۰هزار تومان، کیوی  ۱۱هزار تومان، سیب  ۲5تومان ، زرد آلو 
ار تومان قیمت گذاری شدهز ۱8هزار تومان، و گوجه سبز برقان  ۱3هزار تومان، موز  ۱۲تومان، گالبی  500 . 

 
 

 5اردیبهشت ماه تا  3۰رعایت نرخ های جدول زیر برای فروشندگان میوه و تره بار میدان مرکزی میوه و تره بار در فاصله زمانی  

 . آذر الزم االجرا است
 

تا  9ومان، لیمو ترش سنگی هزار ت 6تا  4هزار تومان، طالبی  3تا  5۰۰بنابراین گزارش قیمت فروش هرکیلوگرم هندوانه هزار و 
تا  ۱6هزار تومان، لیمو ترش میناب  ۱۲ تومان است 5۰۰هزار و  4تا  5۰۰هزار و  ۲دستمبو   هزار تومان و 22 . 

 
 4تا  5۰۰هزار و  ۲تومان و سبزی خوردن  5۰۰هزار و  3تا  ۲تومان، سبزی جور  5۰۰هزار و  3تا  ۲قیمت هرکیلوگرم پیاز 

هزار و  ۲هزار تومان، کاهو هزار تا  6تا  4تومان، سیب زمینی نو  5۰۰هزار و  3تا  ۲کهنه  هزار تومان، سیب زمینی 500 
هزار تومان قیمت گذاری شده است 5۰۰تومان تا  5۰۰هزار و  ۲تومان و گوجه فرنگی  . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 3/3/98تاریخ :   

گذشته واردات برنج کارنامه موفقی داشتثبات نرخ برنج خارجی در بازار/سال   
تومان  ۲۰۰هزار و  8هزار و پاکستانی  8کشاورز از ثبات نرخ برنج خارجی خبر داد و گفت: حداکثر قیمت هر کیلو برنج هندی 

 .است
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار

، با بیان اینکه سال گذشته واردات برنج کارنامه موفقی داشت، اظهار کرد: با توجه به همکاری میان واردکنندگان خبرنگاران جوان
در بازار را به همراه  ثبات قیمت برنج خارجی ندازه کافی برنج وارد کشور شد که این امروزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته به ا و

 .داشت
هزار تن برنج وارد کشور شده است، گفت: با توجه به نوسان برنج ایرانی و  3۰۰وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون حدود 

به واردات امری ضروری است تومانی ۴۲۰۰ارز  ازدیاد تقاضا برای برنج خارجی، تسریع در اختصاص . 
مربوط به مشکالت مالی در نقل  قیمت برنج ایرانی این مقام مسئول درباره علل گرانی برنج ایرانی بیان کرد: یکی از عوامل افزایش

با واردات به موقع  رود که دولت کمک کند تا مشکالت انتقال ارز رفع شود تاو انتقال برنج پاکستانی است، از این رو انتظار می
 .برنج پاکستانی از افزایش قیمت برنج ایرانی جلوگیری شود

کشاورز ادامه داد: اگر واردات برنج خارجی اعم از هندی و پاکستانی مدیریت شود تا کمبودی در بازار رخ ندهد و از ُبعد روانی 
بازار وجود دارد و در غیر این صورت ممکن است افزایش  در برنج ایرانی تنش در بازار ایجاد نکند، از این رو امکان کنترل قیمت

 .قیمت برنج خارجی بر نوسان مجدد قیمت برنج ایرانی دامن بزند
هزار تومان ۱۶های اخیر خسارت جدی به تولید برنج وارد نکرده است/ قیمت هر کیلو برنج طارم سیالب :بیشتر بخوانید  

 7در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو برنج هندی در بنادر  ثبات نرخ برنج خارجی دبیر انجمن واردکنندگان برنج از
تومان به مصرف کننده  ۲۰۰هزار و  8هزار و پاکستانی  8د برنج هندی حداکثر تومان است که بای ۲۰۰هزار و  7هزار و پاکستانی 

 .عرضه شود
ها ها افزود: با توجه به آنکه انتقال ارز از طریق صرافیهای باالتر در خرده فروشیوی درباره علل توزیع برنج پاکستانی با نرخ

رود با در بر دارد که به همین خاطر از مسئوالن دولتی انتظار میدرصد هزینه  ۱۵تا  ۱۱شود از این رو این امر حدود انجام می
های واردات جلوگیری کنندسرعت تخصیص ارز و انتقال ارز به برنج پاکستانی از افزایش هزینه . 

زم های البیان کرد: اگرچه دولت برحسب ذخایر ارزی تصمیم گیری واردات برنج تومانی از ۴۲۰۰کشاورز درباره تاثیر حذف ارز 
های الزم را در نظر بگیردکنند، باید حساسیتدهک مردم برنج خارجی مصرف می ۶کند، اما با توجه به آنکه را اتخاذ می . 

کنند، تصریح کرد: با وجود میلیون نفر برنج خارجی در کشور مصرف می ۶۰تا  ۵۰این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه حدود 
تواند بر کاهش قدرت ز واردات، افزایش قیمت برنج خارجی را در بر دارد، از این رو این امر میتومانی ا ۴۲۰۰آنکه حذف ارز 

 .خرید افراد دامن بزند
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاارن جوان  -5/3/98تاریخ :   

درصدی متعلقات گل در بازار 3۰۰بازار گل در رکود است/ افزایش    
روش گل در بازار کم و رکود در این صنف حاکم استیک مقام مسئول گفت: در حال حاضر خرید و ف . 

گروه اقتصادی  صنعت، تجارت و کشاورزی اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در گفت وگو با خبرنگار

گفت: درحال حاضر خرید و فروش گل در بازار کم و رکود در این صنف حاکم است بازار گل درباره  ، گاه خبرنگاران جوانباش . 
توان به در بازار ارزان است اظهار کرد: علت این امر را می قیمت گل رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران با اشاره به اینکه

قدر نسبت دادهای ماه مبارک رمضان و شب . 
هزار تومان ۲۰بازار گل در آستانه شب عید/قیمت گل الله  :بیشتر بخوانید   

هزار  ۱۰ای هزار تومان، میخک دسته ۱۰تا  8ها در بازار خبر داد و اظهار کرد: گل رز بین شاهرخی در ادامه از قیمت برخی گل
هزار تومان است ۲۰تا  ۱۰هزار تومان، لیلیوم  ۱۰ای ، آنتریوم شاخهتومان . 

درصدی در بازار داشته است تصریح کرد: بیشتر متعلقات گل وارداتی است 3۰۰شاهرخی با بیان اینکه متعلقات گل افزایش   . 
مناطق متفاوت باشد، اما این موضوع، را ها در برخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران یادآوری کرد: شاید قیمت برخی گل

ها در تمامی نقاط نسبت دادتوان به قیمت تمامی گلنمی . 
شاهرخی ابراز امیدواری کرد که بازار گل باید روند بهتری به خود بگیرد چرا که خرج و هزینه گل فروشان باالست و خرید مردم 

تواند به بازار گل فروشان کمک کندمی . 
رونق  بازار گل همانند سایر اصناف بتواند در جهت تحقق  روشندگان گل و گیاه تهران با اشاره به اینکه امیدواریمرئیس اتحادیه ف

یابد که نرخ ارز در بازار ثابت شود چرا که نرخ متعلقات گل در بازار بعلت یگام بردارد افزود: زمانی این امر تحقق م تولید

 .وارداتی بودن باالست
های دارای مجوز خریداری کنند تا در صورت تخلف و طرح شکایت اتحادیه شود که از مغازهوی بیان کرد: به مردم توصیه می

 .بتواند با متخلفان و گران فروشان برخورد کند
 لینک خبر 
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 3/3/98تاریخ :   

ال گذشته واردات برنج کارنامه موفقی داشتثبات نرخ برنج خارجی در بازار/س  
تومان  ۲۰۰هزار و  8هزار و پاکستانی  8کشاورز از ثبات نرخ برنج خارجی خبر داد و گفت: حداکثر قیمت هر کیلو برنج هندی 

 .است
گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت و گو با خبرنگار

، با بیان اینکه سال گذشته واردات برنج کارنامه موفقی داشت، اظهار کرد: با توجه به همکاری میان واردکنندگان خبرنگاران جوان
در بازار را به همراه  ثبات قیمت برنج خارجی ه اندازه کافی برنج وارد کشور شد که این امروزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته ب و

 .داشت
هزار تن برنج وارد کشور شده است، گفت: با توجه به نوسان برنج ایرانی و  3۰۰وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون حدود 

به واردات امری ضروری است تومانی ۴۲۰۰رز ا ازدیاد تقاضا برای برنج خارجی، تسریع در اختصاص . 
مربوط به مشکالت مالی در نقل  قیمت برنج ایرانی این مقام مسئول درباره علل گرانی برنج ایرانی بیان کرد: یکی از عوامل افزایش

تا با واردات به موقع  رود که دولت کمک کند تا مشکالت انتقال ارز رفع شودو انتقال برنج پاکستانی است، از این رو انتظار می
 .برنج پاکستانی از افزایش قیمت برنج ایرانی جلوگیری شود

کشاورز ادامه داد: اگر واردات برنج خارجی اعم از هندی و پاکستانی مدیریت شود تا کمبودی در بازار رخ ندهد و از ُبعد روانی 
در بازار وجود دارد و در غیر این صورت ممکن است افزایش  برنج ایرانی تنش در بازار ایجاد نکند، از این رو امکان کنترل قیمت

 .قیمت برنج خارجی بر نوسان مجدد قیمت برنج ایرانی دامن بزند
هزار تومان ۱۶های اخیر خسارت جدی به تولید برنج وارد نکرده است/ قیمت هر کیلو برنج طارم سیالب :بیشتر بخوانید  

 7در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو برنج هندی در بنادر  ثبات نرخ برنج خارجی دبیر انجمن واردکنندگان برنج از
تومان به مصرف کننده  ۲۰۰هزار و  8هزار و پاکستانی  8د برنج هندی حداکثر تومان است که بای ۲۰۰هزار و  7هزار و پاکستانی 

 .عرضه شود
ها ها افزود: با توجه به آنکه انتقال ارز از طریق صرافیهای باالتر در خرده فروشیوی درباره علل توزیع برنج پاکستانی با نرخ

رود با در بر دارد که به همین خاطر از مسئوالن دولتی انتظار میدرصد هزینه  ۱۵تا  ۱۱شود از این رو این امر حدود انجام می
های واردات جلوگیری کنندسرعت تخصیص ارز و انتقال ارز به برنج پاکستانی از افزایش هزینه . 

زم های البیان کرد: اگرچه دولت برحسب ذخایر ارزی تصمیم گیری واردات برنج تومانی از ۴۲۰۰کشاورز درباره تاثیر حذف ارز 
های الزم را در نظر بگیردکنند، باید حساسیتدهک مردم برنج خارجی مصرف می ۶کند، اما با توجه به آنکه را اتخاذ می . 

کنند، تصریح کرد: با وجود میلیون نفر برنج خارجی در کشور مصرف می ۶۰تا  ۵۰این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه حدود 
تواند بر کاهش قدرت ز واردات، افزایش قیمت برنج خارجی را در بر دارد، از این رو این امر میتومانی ا ۴۲۰۰آنکه حذف ارز 

 .خرید افراد دامن بزند
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان – 1/3/98تاریخ :   

 آخرین تحوالت بازار میوه های نوبرانه/قیمت پیاز کاهش یافت
برانه پیش بینی می شود که نوسان چندانی در بازار رخ ندهدکارگر گفت: با توجه به شرایط کنونی عرضه میوه های نو . 

صنعت، تجارت و کشاورزی اسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت و گو با خبرنگار باشگاه گروه اقتصادی  

، درباره آخرین تحوالت بازار میوه و صیفی اظهار کرد: طبق روال همه ساله قیمت برخی اقالم همچون هندوانه و خبرنگاران جوان
با نوساناتی روبرو شد که هم اکنون به روال عادی خود بازگشته  رونق صادرات سبزی در اوایل ماه رمضان به سبب ازدیاد تقاضا و

 .است
های اخیر استقبال برای خرید هندوانه از سوی تجار عراق و ترکیه باال بود که همین امر بر افزایش قیمت در هفته وی افزود: در

 .بازار داخل دامن زد که حال با بدست آمدن هندوانه تولیدی در این کشورها، نرخ هندوانه کاهش یافته است
 ۵هزار تومان اعالم کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم پرتقال جنوب  7ا ت ۵۰۰هزار و  ۴کارگر نرخ هر کیلو پرتقال تامسون شمال را 

 ۱۱تا  ۶، سیب لبنانی زرد و قرمز ۵۰۰هزار و  7تا  ۴هزار، پرتقال خونی شمال  ۶تا  3، پرتقال رسمی شمال ۵۰۰هزار و  7تا 
 ۱3تا  ۱۱هزار، موز  ۱۰تا  ۶یوی ، ک۵۰۰هزار و  ۴تا  ۵۰۰هزار و  ۲، خیار گلخانه ۵۰۰هزار و  ۵تا  3ای هزار، خیار بوته

هزار تومان است ۱۰تا  ۶هزار و نارنگی تخم پاکستانی  . 
هازمینی صدرنشین ویترین مغازهآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ هندوانه و سیب :بیشتر بخوانید  

های نوبرانه در بازار بیان کرد: هم اکنون هر کیلو توت فرنگی جیرفت رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره آخرین وضعیت قیمت میوه
هزار، گوجه  ۱8تا  ۵هزار، گوجه سبز برقان  ۱۱تا  ۵گان هزار، توت فرنگی گر ۲۴تا  ۱۶هزار، توت فرنگی کرج  8تا  ۵با نرخ 

تا  ۴، ملون ۵۰۰هزار و  ۶تا  ۴هزار، طالبی شاه پسند  ۲۵تا  ۱۵هزار، زرد آلو  ۱۲تا  ۴هزار، گالبی جنگلی  ۱۰تا  ۴سبز شمال 
میوه و تره بار عرضه هزار تومان در میدان مرکزی  3تا  ۵۰۰هزار و هندوانه یک هزار و  ۲۰تا  ۱۰هزار، هلو پیش رس  ۶

شودمی . 
 ۶تا  ۲هزار تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو بادمجان گلخانه  3تا  ۵۰۰وی قیمت هر کیلو بادمجان قلمی را یک هزار و 

هزار، برگ مو  ۱۲تا  9هزار، لیمو ترش سنگی  ۲۲تا  ۱۶، لیموترش میناب ۵۰۰هزار و  ۲تا  7۰۰هزار، باقالی سبز یک هزار و 
 ۵تا  3هزار، هویج  ۵تا  3هزار، نخود سبز  ۱۲تا  ۱۰، لوبیا سبز ۵۰۰هزار و  3تا  ۲هزار، نارنج  7تا  ۴هزار، ریواس  ۱۶تا  ۵

هزار تومان است ۴تا  ۲هزار و کرفس  ۱۲تا  7هزار، سیر تازه  8تا  ۵هزار، فلفل دلمه سبز  8تا  ۵هزار، فلفل تند ریز  . 
تا  ۲، پیاز شیری ۲۰۰هزار و  3تا  ۲ار خبر داد و گفت: در حال حاضر هر کیلو پیاز زرد با نرخ باز نرخ پیاز در کارگر از کاهش

هزار،  ۱۲تا  8، کلم بروکلی ۵۰۰هزار و  3تا  ۵۰۰هزار، گل کلم یک هزار و  ۵تا  ۵۰۰هزار و  ۲، گوجه فرنگی ۵۰۰هزار و  3
هزار، کاهو پیچ  ۶تا  ۴، سیب زمینی نو ۵۰۰هزار و  3تا  ۲نه هزار، سیب زمینی که ۴تا  ۲هزار، کلم قرمز  3تا  ۲کلم سفید 

تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار  ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰و کاهو رسمی یک هزار و  ۵۰۰هزار و  ۲ساالدی یک هزار تا 
شودعرضه می . 

هزار و  3تا  ۲و سبزی خوردن  ۵۰۰و  هزار 3تا  ۲رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( را 
تومان اعالم کرد ۵۰۰ . 

با نوساناتی در بازار روبروست که پیش  قیمت سیب زمینی :وی با بیان اینکه قیمت پیاز به نرخ منطقی خود رسیده است، بیان کرد

شود با عرضه سیب زمینی گرگان طی روزهای آتی بازار به تعادل برسدبینی می . 
شود های نوبرانه پیش بینی میشرایط کنونی عرضه میوه  قیمت میوه در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به کارگر در پایان

 .که نوسان چندانی در بازار اتفاق نیفتد
 لینک خبر

 

 

 

 

 

  

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6941737/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6932809/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.yjc.ir/fa/news/6941737/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

tp://awnrc.com/index.phpht                                                                                       1398اول خردادماه اهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

 

 بازار و قیمت ها 

خبرگزاری فارس  – 3/3/98تاریخ :   

ها+عکس فزایش خودسرانه قیمت شیر توسط برخی کارخانه  
تومان افزایش داد 8۰۰یک واحد لبنی قیمت شیر در بازار را به طور خودسرانه  .  

مان در تو 8۰۰درصد چربی( را  ۱.۵چرب )به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یک شرکت لبنی امروز قیمت شیر کم
 .هر بطری یک لیتری افزایش داد

تومان را روی  ۵۲۰۰مروز قیمت کرد، اتومان عرصه می ۴۴۰۰چرب را بطری شیر کم که پیش از این به« ک»شرکت لبنی 
کندتومان عرضه می ۵۵۰۰ها درج کرده است. این شرکت لبنی قیمت شیر پرچرب را هم کیلویی بطری . 

های لبنی همواره وجود داشته و آنها خود را در قید و بند قانون و مصوبات تنظیم افزایش خودسرانه قیمت لبنیات از سوی شرکت
ها را برای آنها اعالم کرده بود، اما آنها زیر بار این مصوبات قیمت ۴۴۰۰ماه پیش قیمت  ۶یم بازار حدود دانند. ستاد تنظبازار نمی

شرکت لبنی را به دلیل تخطی از قیمت مصوب جریمه کرد ۴روند. هفته پیش سازمان تعزیرات حکومتی نمی . 
برند، ها را باال میایع همواره برای حفظ حاشیه سود خود قیمتکننده وجود ندارد. تولیدکننده و صنتر از مصرفظاهراً دیواری کوتاه

که راهکارهایی برای حفظ حاشیه سود برای آنها اما در این میان تنها مردم هستند که باید سنگینی فشار آنها را تحمل کنند، درحالی
 .وجود دارد

توانند با مدیریت تولید را پایین بیاورند. صنایع لبنی هم می شدهتوانند با پرورش گاوهای شیری باظرفیت قیمت تمامتولیدکنندگان می
شده را به حدی کاهش دهند، تا مجبور تمام روز و مدرن قیمتمناسب، استفاده از کارگران با تجربه و مجرب و استفاده از صنایع به

ها را همواره باال ببرندنباشند قیمت . 
شود، یابد و باعث میهای لبنی افزایش میروز قیمتبهای مانند صنایع شیر روزهدر نبود مدیریت تولید و همچنین صنایع واسط

های مردم کمتر شودگونه محصوالت در سفرهحضور این . 

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

برگزاری فارس خ – 1/3/98تاریخ :   

مشخص شد + جدول  ۹۸های روغنی سال قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی و دانه  
توسط شورای اقتصاد مشخص شد 98های روغنی و چغندر قند برای سال قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی و دانه .  

های روغنی و حصوالت زراعی و دانهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اصالحیه مصوب قیمت خرید تضمینی م
از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شد 98چغندر قند برای سال  . 

مورخ  ۰۲۰/۲۲۰87درخواست شماره  ۱397/۱۲/۲۰در مصوبه شورای اقتصاد آمده است: در جلسه مورخ 
برگ ) ۱398محصوالت زراعی در سال  وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی برای  ۱397/۱۱/۰9

مورخ  466759سبز چای و پیله تر ابریشم( و همچنین اصالح مصوبه شماره  شورای اقتصاد موضوع قیمت خرید  1397/08/30

را مورد بررسی قرارداد و پس از بحث و بررسی به  ۱398های روغنی و چغندر قند( برای سال تضمینی محصوالت زراعی )دانه
( درخواست مذکور را به شرح زیر مورد ۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )36ه )استناد ماد

 :تصویب قرارداد
گرددشورای اقتصاد به شرح ذیل اصالح می  ۱397/۰8/3۰مورخ  466759الف: مصوبه شماره  . 

های روغنی و صنایع مرتبط دادهای کشت بین تولید کنندگان دانهوزارت جهاد کشاورزی نسبت به برنامه ریزی جهت توسعه قرار -

های تجاری های روغنی از طریق بهبود بهره وری صنایع مربوط و اتخاذ سیاستاقدام نماید. همچنین افزایش قیمت چغندر قند و دانه
 .مناسب نباید سبب ایجاد بار مالی برای دولت گردد

گرددتر ابریشم به شرح ذیل تعیین می ب: قیمت تضمینی برگ سبز چای و پیله : 
در مورد قیمت فروش برگ سبز چای به کارخانجات مقرر شد با توافق و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با سازمان برنامه و  -

 .بودجه کشور اقدام الزم بعمل آمده و تصمیمات متخذه اجرایی گردد
د کشاورزی )سازمان چای کشور( با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جها -

های تبعی موضوع این تصویب نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه
ها نظارت نمایدچای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آن . 

سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای و جلوگیری از انحراف یارانه  -

های پرداختی دولت، اقدامات مورد نیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری
های چای، ترویج یق اجرای عملیات بهزراعی، بهبود فرآوری و اصالح ساختار کارخانهالزم را جهت ساماندهی چای کشور از طر

های صندوق توسعه چای کشور به عمل آوردمصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیت . 
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – ۱/3/98تاریخ : 

هزار تومان ۱۱آخرین تحوالت بازار مرغ/ قیمت هر کیلو مرغ   
تومان  ۱۱۰۰۰تا  ۱۰۵۰۰ها ماده به طبخ در خرده فروشیعضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ آ

 .است
صنعت،تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارعظیم حجت، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت  گروه اقتصادی 

هزار و  7در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ازثبات نرخ مرغ ،باشگاه خبرنگاران جوان
هزار تومان است ۱۱تا  ۵۰۰هزار و  ۱۰ها و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی 7۰۰هزار و  7تا  ۶۰۰ . 

هزار تومان اعالم کرد و  ۱۴تا  ۱3و مرغ آماده به طبخ  ۲۰۰و هزار  9درب مرغداری را  نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده وی
تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ است ۵۰۰های کنونی بیانگر زیان یک هزار و افزود: عرضه مرغ با نرخ . 

شود که ینی میحجت قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و گفت: با توجه به حجم تولید و ازدیاد عرضه نسبت به تقاضا پیش ب
 .قیمت مرغ در چند روز آینده نوسان چندانی نداشته باشد

هزار تومانی قیمت گوشت قرمز در بازار / کمبودی در محصوالت پروتئینی نداریم ۱۰کاهش  :بیشتر بخوانید  
تومان از سوی پشتیبانی امور دام  ۵۰۰هزار و  ۱۱عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه خرید مرغ با نرخ 

های واقعی و تمام شده باید براساس هزینه مرغداران ت حمایت ازراهکار کنترل بازار نیست، بیان کرد: پشتیبانی امور دام در جه
تومان از مرغداران در مقایسه با  ۵۰۰هزار و  ۱۱اقدام به خرید مرغ از مرغداران کند چرا که خرید مرغ شیرینگ پک شده با نرخ 

شودیمت نابودی تولید تمام میهزار تومان فاصله دارد که استمرار این روند به ق 3نرخ مصوب وزارت جهاد کشاورزی حدود  . 
در بازار اعالم کرد و افزود: طبق روال همه ساله جوجه ریزی  کاهش قیمت مرغ وی ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی

بیشتری برای ماه مبارک رمضان نسبت به ایام عادی سال صورت گرفته است، اما امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کشش چندانی 
در بازار وجود ندارد که در نهایت کاهش تقاضا نسبت به عرضه، افت قیمت مرغ و زیان مرغداران در بازار را به همراه داشته 

 .است
دوره  ۲این مقام مسئول ادامه داد: تولیدکنندگانی که در پروسه بعد از ایام نوروز مرغ تولیدی خود را وارد بازار کردند، حداقل 

ها در صورت عادی بودن شرایط بازار زمان نیاز دارد که این امر به نقدینگی صنعت فشار وارد ان آنپرورش بعدی جبران زی
کندمی . 

نرخی است، بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و  ۲های دامی همچنان حجت با اشاره به اینکه بازار نهاده
شود که با نرخ مصوب همچنان فاصله داردبه مرغداران عرضه می هزار تومان در بازار آزاد ۴و کنجاله سویا  7۰۰ . 

در ورطه نابودی است، تصریح کرد: با توجه  صنعت مرغداری عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان با بیان اینکه
فعلی وجود ندارد که در نهایت این امر های به اختالف قیمت مصوب مرغ با نرخ کنونی بازار، امکان استمرار حجم قبلی تولید با نرخ

 .منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت در بازار خواهد شد
  لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 ایرنا  – ۵/3/98تاریخ : 

 نرخ انواع محصوالت کشاورزی در میادین میوه و تره بار+جدول
بر اساس نرخ نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی میدان مرکزی تهران، قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی در بازه زمانی ششم 

سال نسبت به هفته گذشته ثابت و در برخی موارد حتی با کاهش روبرو بودتا دوازدهم خرداد ماه ام .  
در بازه زمانی  بر اساس نرخ نامه عمده فروشی محصوالت کشاورزی میدان مرکزی، قیمت هر کیلوگرم انواع میوه، سبزی و صیفی

 :ششم تا دوازدهم خرداد ماه، به شرح زیر است
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 6/3/98تاریخ :   

ومانهزار ت ۱۴ثبات نرخ مرغ در بازار/قیمت واقعی هر کیلو مرغ گرم   
 ۱۱تا  ۱۱حجت از ثبات نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشی 

تومان است ۵۰۰هزار و  . 
صنعت،تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی  

ازثبات نرخ مرغ ،باشگاه خبرنگاران جوان از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو مرغ زنده درب   

تومان است ۵۰۰هزار و  ۱۱تا  ۱۱و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  8۰۰هزار و  7مرغداری  . 
وی افزود: با توجه به شرایط کنونی بازار و میزان جوجه ریزی که در فروردین برای ماه مبارک رمضان صورت گرفته است، پیش 

شود که قیمت مرغتا چند روز آینده نوسانی چندانی نداشته باشدبینی می . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت: در حال  ۱۴تا  ۱3مرغ آماده به طبخ را و  ۵۰۰هزار و  9حجت نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده را 

رود نرخ مصوب مد شوند، از این رو انتظار میتومان متضرر می ۵۰۰حاضر مرغداران از حیث فروش هر کیلو مرغ یک هزار و 
ادامه تولید امیدوار شوندتر اعالم شود تا مرغداران به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید هر چه سریع نظر . 

تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ ۵۰۰ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/زیان یک هزار و  :بیشتر بخوانید  
این مقام مسئول قیمت مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا در هفته آینده همزمان با تعطیالت پیش بینی 

یابد می شود که تا حدودی قیمت مرغ در بازار بهبود . 
در بازار اعالم کرد و گفت: طبق روال همه ساله جوجه ریزی  کاهش قیمت مرغ وی ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی

بیشتری برای ماه مبارک رمضان نسبت به ایام عادی سال صورت گرفته است، اما امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کشش چندانی 
نهایت کاهش تقاضا نسبت به عرضه، افت قیمت مرغ و زیان مرغداران در بازار را به همراه داشته  در بازار وجود ندارد که در

 .است
نرخی است، بیان کرد: علی رغم آنکه نرخ مصوب هر کیلو ذرت یک هزار  ۲همچنان  های دامیحجت با اشاره به اینکه بازار نهاده

 3و کنجاله سویا را  7۰۰رغداران هر کیلو ذرت را با قیمت یک هزار و تومان است، اما م ۴۰۰هزار و  ۲و کنجاله سویا  3۵۰و 
زندهای تولید دامن میکنند که این فاصله قیمت بر افزایش هزینهتومان خریداری می ۴۰۰هزار و  . 

زیان انباشته  ماهه ابتدای سال را مناسب ارزیابی کرد و گفت: این در حالی است که مرغداران به سبب ۲ وی میزان جوجه ریزی در
از اواخر اردیبهشت تقاضای چندانی برای جوجه ریزی واحدهای خود نداشتند که به این ترتیب انتظار می رود هر چه سریع تر نرخ 

اعالم شود مصوب مرغ از سویستاد تنظیم بازار . 
ب مرغ با نرخ کنونی بازار، عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی در پایان تصریح کرد: با توجه به اختالف قیمت مصو

های فعلی وجود ندارد که در نهایت این امر منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت در بازار امکان استمرار حجم قبلی تولید با نرخ

 .خواهد شد
 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
خبرنگاران جوان  – 6/3/98تاریخ :   

تثبات نسبی قیمت گوشت در بازار/ واردات گوشت کماکان در حال انجام اس  
پوریان گفت:با توجه به شرایط مناسب واردات و رقابت گوشت وارداتی با داخلی شاهد ثبات نسبی در بخش دام زنده و گوشت قرمز 

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

اظهار کرد: با توجه به شرایط مناسب واردات و رقابت گوشت وارداتی  بازار گوشت قرمز درباره آخرین تحوالت ،خبرنگاران جوان
 .با داخلی شاهد ثبات نسبی در بخش دام زنده و گوشت قرمز هستیم

های آسیای میانه و کماکان سابق در حال انجام است، افزود: هم اکنون گوشت از کشور واردات گوشت قرمز اشاره به اینکه وی با
گیردهای مناسب وارد و در اختیار بازار قرار میاسترالیا با قیمت . 

های آتی شود که طی روزپیش بینی می در کنار واردات افزایش عرضه دام داخل پوریان ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب جوی و
 .با کاهش قیمت گوشت در بازار روبرو شویم

در بازار برشمرد  کاهش قیمت الشه داخل رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور واردات گوشت با ارز نیما را یکی از دالیل ثبات و
ولید کنندگان داخل، التهاب بازار گوشت قرمز فروکش کرده و افزود: با توجه به اختصاص ارز نیما و رقابت میان وارد کنندگان و ت

 .است که با استمرار این روند بازار خوبی را برای گوشت قرمز متصور هستیم
هزار تومانی قیمت گوشت قرمز در بازار / کمبودی در محصوالت پروتئینی نداریم ۱۰کاهش  :بیشتر بخوانید  

دهد که سطح بازار کامل تامین شده استهای وارداتی در برابر تقاضا این نوید را میبه گفته وی، ازدیاد عرضه الشه . 
هزار تومان اعالم کرد و گفت:  8۰و الشه داخلی  هزار 78تا  7۶پوریان قیمت هر کیلو الشه وارداتی در بخش عمده فروشی را 

یابددهند که با استمرار این روند قیمت گوشت در بخش خرده فروشی کاهش میتمامی دست اندرکاران بخش گوشت این نوید را می . 
مین علوفه و نهاده کاهش درصد فشار بر دامداران به سبب تا 9۰این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب بارش و مراتع، 

ها هستندیافته است که از پایان خرداد با ازدیاد عرضه دام زنده، بسیاری از دامداران نگران نبود بازار و انباشت دام در واحد . 
: هزار تومان اعالم کرد و گفت 7۰تا  ۶9هزار و وزن سنگین  7۶تا  7۵با وزن سبک را  قیمت هر کیلو الشه گوسفندی وی در پایان

شود که روند کاهش قیمت تا تابستان همچنان در بازار ادامه یابدبا توجه به عرضه گسترده داخلی در کنار واردات پیش بینی می . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 

خبرنگاران جوان  – 4/3/98تاریخ :   

تومانی مرغداران در فروش هر کیلو مرغ 5۰۰ثبات نرخ مرغ در بازار ادامه دار شد/زیان یک هزار و   
هزار و  ۱۱تا  ۱۱و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  8۰۰هزار و  7حجت گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 

تومان است ۵۰۰ . 
صنعت،تجارت و کشاورزی گوشتی در گفت و گو با خبرنگار عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گروه اقتصادی  

هزار و  7مرغداری در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب  ازثبات نرخ مرغ ،باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است ۵۰۰هزار و  ۱۱تا  ۱۱و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی  8۰۰ . 

تا پایان ماه مبارک رمضان نوسان  شود کهقیمت مرغوی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه در برابر تقاضا پیش بینی می
 .چندانی نداشته باشد

 ۱۴تا  ۱3ها را و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۵۰۰هزار و  9اری را حجت قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغد
تومانی مرغداران در فروش هر  ۵۰۰های کنونی بیانگر حداقل زیان یک هزار و هزار تومان اعالم کرد و گفت: عرضه مرغ با نرخ

 .کیلو محصول است
پیش بینی کرد و افزود: با توجه به ازدیاد تقاضا همزمان با آغاز عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی قیمت مرغ در بازار را 

شود که قیمت مرغ در بازار تا حدودی بهبود یابدها بعد از ماه مبارک رمضان در کنار کاهش جوجه ریزی پیش بینی میسفر . 
هزار تومانی قیمت گوشت قرمز در بازار / کمبودی در محصوالت پروتئینی نداریم ۱۰کاهش  :بیشتر بخوانید  

وی ازدیاد عرضه در برابر تقاضا را دلیل اصلی کاهش قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: طبق روال همه ساله جوجه ریزی 
، اما امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کشش چندانی بیشتری برای ماه مبارک رمضان نسبت به ایام عادی سال صورت گرفته است

در بازار وجود ندارد که در نهایت کاهش تقاضا نسبت به عرضه، افت قیمت مرغ و زیان مرغداران در بازار را به همراه داشته 
 .است

دوره پرورش بعدی  ۲ند، حداقل به گفته حجت، تولیدکنندگانی که در پروسه بعد از ایام نوروز مرغ تولیدی خود را وارد بازار کرد
کندها در صورت عادی بودن شرایط بازار زمان نیاز دارد که این امر به نقدینگی صنعت فشار وارد میجبران زیان آن . 

های تومان اعالم کرد و افزود: این در حالی است که در ماه 3۴۰تا  ۲3۰را  نهاده دامی این مقام مسئول متوسط قیمت ارسال هر کیلو
تومان بود که این افزایش نرخ بر قیمت تمام شده تولید تاثیر مستقیمی دارد ۱۵۰بل میانگین قیمت ارسال هر کیلو کاال ق . 

نرخی است، تصریح کرد: با توجه به قیمت کنونی نهاده دامی در  ۲همچنان  های دامیبازار نهاده وی در پایان با اشاره به اینکه

ب کمتر شده استبازار، اختالف قیمت با نرخ مصو . 
 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
ایرنا  – 5/3/98تاریخ :   

 قیمت سیب زمینی تا هفته آینده کاهش می یابد
گفت: با عرضه سیب زمینی گرگان تا هفته آینده، کمبود این  رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران -ایرنا -تهران

  .محصول در بازار برطرف و قیمت ها کاهش می یابد
هر کیلوگرم سیب زمینی نو طبق نرخنامه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران بین   این درحالیست که در دو تا سه هفته اخیر قیمت

رسیده بود  ومان نیزت 8۰۰۰   تومان و در بازار ۶۰۰۰تا  ۴۰۰۰ .  
« امروز )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در حال حاضر سیب زمینی نو مورد نیاز کشور « اسدهللا کارگر

از استان های جنوبی تامین می شود که بازار را به شکل کامل پوشش نداده اما با ورود سیب زمینی از گرگان قیمت این محصول 
متعادل می شودبزودی  . 

وی اظهارداشت: عدم ثبات قیمت در محصوالت کشاورزی ناشی از نوسان میزان تولید در فصول مختلف، وضعیت آب و هوایی و 
 .شرایط تولید است که در نرخ گذاری این محصوالت تاثیر بسزایی دارد

تومان رسیده است 8۰۰۰در هفته های گذشته، قیمت سیب زمینی نیز به  . 
هزارتومان نیز  ۱۵تا  ۱3نیز به دلیل صادرات پیاز به کشورهای همسایه بویژه عراق قیمت این محصول به  97سال  در اواخر

 ۱۵رسیده بود که به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار داخلی، صادرات سیب زمینی و پیاز را از 
 .فروردین ماه امسال ممنوع اعالم کرد

سیاست ممنوعیت واردات  ۱39۰جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخلی میوه و صیفی در کشور، از سال  سیاست وزارت
 .انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز را به اجرا گذاشت که تاکنون نیز تداوم یافته است

 ۲۲اورزی در کشور تولید می شود که بیش از میلیون تن انواع محصوالت کش ۱۲۰بر اساس آمارهای موجود، سالیانه بیش از 
 .میلیون تن آن محصوالت باغی است

 لینک خبر
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 بازار و قیمت ها 
 خبرنگاران جوان  – ۲/3/98تاریخ : 

 افت چشمگیر قیمت تخم مرغ در بازار/ قیمت کنونی نصف قیمت تمام شده است
تومان است که با قیمت تمام شده خود فاصله  ۵۰۰۰تا  ۴۵۰۰ترکاشوند گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 .معناداری دارد
صنعت، تجارت و کشاورزی روگو با خبرنگارضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

هزار و  ۴، درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری خبرنگاران جوان
هزار تومان است که با قیمت تمام شده خود فاصله معناداری دارد ۵تا  ۰۵۰ . 

قیمت تخم مرغدر بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به مازاد تولید  وی افزایش عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی افت چشمگیر
های جوان و همچنین مرغداران و حذف گلهتخم مرغ، مرغداران با زیان شدید در فروش روبرو هستند که برای جلوگیری از زیان 

ایم که استمرار تولید، تصمیماتی را مبنی بر جمع آوری بخشی از تولید مرغداران را اتخاذ کردیم که به همین دلیل اطالع داده
ها قرار دهندتولیدکنندگان درصدی از تولید را در اختیار اتحادیه و نماینده اتحادیه در استان . 

اعالم کرده ایم که سردخانه به منظور  مرغداران ه داد: با توجه به مازاد تولید تخم مرغ و جمع آوری مازاد بر نیازترکاشوند ادام
های آن به بازار عرضه شودها اجاره شود تا در صورت لزوم تخم مرغ یا فرآوردهذخیره سازی تخم مرغ . 

تنی تولید مواجه هستند 3۰۰اُفت چشمگیر قیمت تخم مرغ در بازار/مرغداران با مازاد روزانه  :بیشتر بخوانید  
مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه قیمت کنونی تخم مرغ نصف قیمت تمام شده است، گفت: با توجه به آنکه مرغداران 

د، از این رو با استمرار این روند تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید رو هستندر فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان چشمگیری روبه
 .نخواهند بود

ها های مسن خود را که باالتر از سن اقتصادی است به کشتارگاهبه گفته وی، در حال حاضر به مرغداران اعالم کرده ایم که مرغ
ها فرستاده خواهد شد که این امر برای صنعت ن به کشتارگاههای جوابدهند چرا که با استمرار روند کنونی زیان مرغداران، مرغ

ای بیش نیستفاجعه . 
ترکاشوند افزود: هم اکنون هیچ مشکلی جز مازاد تولید تخم مرغ در بازار نداریم که در صورت جلوگیری از زیان مرغداران، تولید 

 .استمرار خواهد یافت
 3تا  ۲بیان کرد: با وجود آنکه ممنوعیت صادرات در  صادرات تخم مرغ وضعیتمدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین 

 .هفته گذشته لغو شد، اما تا کنون صادراتی به عراق نداشتیم و تنها میزانی تخم مرغ به افغانستان صادر شده است
های صادراتی عالوه بر بی دد بازارای نیست، گفت: به دست آوردن مجهای صادراتی کار سادهوی با بیان اینکه بازگشت به بازار

های هدف مستلزم هزینه است که با توجه به تعهد ما مبنی بر مدیریت بازار داخل، امیدواریم مسئوالن دیگر این اعتمادی تجار بازار

 .تصمیمات را تکرار نکنند
 لینک خبر 
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 برنامه ها و سیاست ها 
 فود پرس – ۶/3/98تاریخ : 

 رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی و پیاز ابالغ شد
 .گمرک ایران در بخشنامه ای رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی و پیاز را به گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرد 

 
رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینی و پیاز را به کلیه گمرکات اجرایی  ایگمرک ایران، علی اکبر شامانی در بخشنامه به گزارش

 .کشور ابالغ کرد
 

در این بخشنامه که پیرو بخشنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت صادر شده، آمده است: ممنوعیت صادرات سیب زمینی و پیاز لغو 
گرددمی . 

 
ابعه نیز ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارندلذا شایسته است ضمن اقدام الزم مراتب را به کلیه واحدهای ت  

. 
  لینک خبر
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 برنج
 خبرگزاری فارس – ۵/3/98تاریخ : 

کوبند چرا برنج گران شد؟/ سود جوها بر طبل واردات می  
۴۵۰دبیر انجمن برنج با بیان اینکه  برنج کاذب است و توسط  قیمت هزار تن برنج بیش از نیاز در کشور وجود دارد، گفت: افزایش 

کوبندها هستند که بر طبل واردات میشود و همینو انجام میطلب، محتکر و سودجای فرصتعده . 
کنند که های واردکنندگان برنج مرتب اعالم میبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی روزهای گذشته مسئوالن اتحادیه

برنج در طول دوازده ماه انجام شود.  افزایش فعلی قیمت برنج در بازار متأثر از کمبود عرضه است و دولت باید اجازه دهد واردات
کوبند که دولت از سالها پیش در فصل برداشت برنج یعنی مرداد تا آبان واردات برنج را این گروه در حالی بر طبل واردات می

کند تا تولیدکنندگان داخل در تولید این محصول اساسی متضرر نشوند و تولید پایدار ادامه یابدممنوع می . 
تن برنج بیش از نیاز داخل هزار 450*  

در این زمینه که آیا واقعا افزایش قیمت برنج به دلیل کاهش تولید و کمبود عرضه در بازار بوده است، با جمیل علیزاده شایر دبیر 
ر تن هزا ۴۵۰انجمن برنج صحبت کردیم. وی در پاسخ به این اظهارات گفت: تولید داخل به اضافه وارداتی که سال گذشته داشتیم، 

  .بیش از نیاز داخل است
 ۱.۲هزار تن برنج در داخل کشور تولید شد و در نیمه نخست سال گذشته با توجه به آمار  ۲۵۰میلیون و  ۲وی ادامه داد: سال گذشته 

شودهزار تن برنج می ۴۵۰میلیون و  3میلیون تن برنج وارد کشور شد که در مجموع  . 
هزار تن برنج بیش از این میزان در کشور وجود  45۰گفت: که  میلیون تن است، 3کشور به برنج  علیزاده با بیان اینکه نیاز ساالنه

 .دارد
ای نشدوی همچنین گفت: سال گذشته در شش ماهه دوم هم مقدار محدودی برنج وارد کشور شد که رسانه .  

* زنندبرخی به طبل واردات می  
هستند که بنا به ماهیت مسئولیتی که دارند، دنبال واردات برنج هستند و از هر راهی و به گفته دبیر انجمن برنج، در این میان گروهی 

کنند، در حالی که کشور نیاز به واردات برنج در حال حاضر ندارد، بیش از نیاز داخل برنج وجود ترفندی برای این کار استفاده می
 .دارد

 * شودحتکر و سودجو انجام میطلب، مای فرصتبرنج کاذب و توسط عده قیمت افزایش  
ها کامال قیمت این افزایش علیزاده با بیان اینکه هیچ دلیل فنی، علمی و منطقی برای افزایش قیمت برنج در بازار وجود ندارد، گفت:

د. زمانی های خود را بر این بازار تشدید کنشود و باید دولت نظارتطلب، محتکر و سودجو انجام میای فرصتکاذب و توسط عده
  .که محصولی فراوان وجود دارد، باال رفتن قیمت آن قابل پذیرش نیست و باید رسیدگی بیشتری از سوی مسئوالن ذیربط انجام شود

زنند، در آورند و مرتب بر طبل واردات میتومانی سود خوبی از این واردات به دست می ۲۰۰هزار و  ۴وی گفت: برخی با ارز 
ها باید به تقویت تولید داخل بپردازندصحبتحالی که به جای این  .  

کنند، گفتوی با طرح این موضوع که چرا این افراد با اقتصاد و معیشت مردم بازی می ایم و همه افراد در داخل یک کشتی نشسته :

  .هر آسیبی که جامعه و اقتصاد مردم ببیند، آنها هم ضرر خواهند کرد
آزادسازی واردات برنج وجود دارد؟ گفت: از سالها پیش دولت از مرداد تا اول آبان واردات برنج  از علیزاده سوال شد که آیا امکان

ماه کنند که آزادسازی برنج از آبانکرد، اما اکنون برخی با هدف القای واردات اعالم میرا برای حمایت از تولید داخل ممنوع می
به دنبال القای واردات هستند شود، در حقیقت آنها با طرح معکوس موضوع،انجام می . 

  مخالفت دبیر انجمن برنج با لغو قانون انتزاع*
دبیر انجمن برنج با انتقاد از احیای وزارت بازرگانی که به دنبال آن قانون انتزاع )تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت 

های تنظیم بازار را به وزارت جهاد یب کرد و مسئولیتمجلس این قانون را تصو 9۱جهاد کشاورزی( هم لغو خواهد شد، گفت: سال 
کشاورزی سپرد، اما دولت دوازدهم با دور زدن این قانون مسئولیت تنظیم بازار را به وزارت سمت سپرد که در حقیقت نقض قانون 

  .است و همه اینها باعث شده که تنظیم بازار این محصول با مشکالتی همراه باشد
  لینک خبر
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 تامین منابع مالی

 خبرگزاری فارس  – ۵/3/98تاریخ : 

شود مطالبات کلزاکاران امروز پرداخت می  
امروز و فردا تسویه یک مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی گفت: پرداخت مطالبات کلزاکاران از امروز صبح آغاز شده و نهایتاً 

  .خواهد شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یک مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: پول کشاورزان کلزاکار و 

شودشان واریز میهای روغنی طی امروز و فردا به حسابدانه .  
ت: تا فردا صبح مطالبات همه کلزاکاران پرداخت خواهد شدروز گذشته یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گف . 

میلیارد تومان بدهی کشاورزان کلزاکار تسویه خواهد شد 34۰سیف تأکید کرد:  . 
هزار تن  ۱3۰های روغنی گفته بود تاکنون درصدی خرید دانه 3مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین با اشاره به رشد 

کشاورزان خریداری شده است دانه روغن کلزا از .  
ها از صبح امروز آغاز این مقام مسئول در شرکت بازرگانی دولتی تصریح کرد: روند پرداخت مطالبات کلزاکاران به ترتیب استان

 .شده است
تکایی به های روغنی تدوین کرده که با اجرای آن خوداای را برای کاهش ضریب وابستگی به واردات دانهساله ۱۰دولت برنامه 

های روغنی بیشتر خواهد شددانه . 
 

 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.farsnews.com/news/13980305000598/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

tp://awnrc.com/index.phpht                                                                                       1398اول خردادماه اهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

 
 

 تامین منابع مالی 
خبرنگاران جوان  – 6/3/98تاریخ :   

پرداخت شد هزار میلیارد ریال بدهی کشاورزان خسارت دیده 5  
سال زراعی گذشته و غرامت سیل زدگان، پرداخت شده است ۲هزار میلیارد لایر بابت بدهی  ۵امینی گفت: امسال  . 

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، الگوی تصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اق 

خسارت و جغرافیای خطر در دنیا به ویژه منطقه غرب آسیا را تغییر داده است که از این حیث کشاورزان باید ریسک مالی تولید 
 .محصوالت خود را با بیمه کاهش دهند

کشاورزی در سه جعبه قرمز، زرد و سبز قرار دارد که جعبه سبز همان بیمه های دولت به بخش براساس الگوی بانک جهانی کمک
شودکشاورزی است و در صورت بروز رخداد و حوادث طبیعی به بخش کشاورزی، غرامت خسارت دیدگان از این محل جبران می . 

ه با خبر شویمحال به سراغ مسئول ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت پرداخت غرامت کشاورزان خسارت دید : 
، صنعت، تجارت و کشاورزی  رامین امینی مدیر روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

فروردین در مناطق و  ۱۵های تخصصی از درباره آخرین جزئیات پرداخت غرامت کشاورزان در سیل اخیر اظهار کرد: اکیپ
ای اقدام به پرداخت غرامت کردندهای زمینی با تصاویر ماهوارههایی که خسارت بیشتری وارد شده است، پس از مقایسه دادهاستان . 

سال زراعی گذشته را به کشاورزان  ۲وی افزود: در چند روز گذشته صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مجموع بدهی مربوط به 
ده پرداخت کردخسارت دی . 

سال زراعی گذشته و غرامت سیل زدگان، پرداخت شده است که به این  ۲هزار میلیارد لایر بابت بدهی  ۵امینی ادامه داد: امسال 
 .ترتیب تنها مقدار جزئی از خسارت کشاورزان سیل زده مانده است

میلیارد تومان سرمازدگی به باغات کشور 3۰۰آخرین جزئیات پرداخت غرامت کشاورزان سیل زده/ خسارت  :بیشتر بخوانید  
استان کشور در زمینه سرمای  8های اخیر مدیر روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به اینکه طی هفته 

ای دیررس بهاره به باغات و مزارع کشور صد در صد باشد، در دیررس بهاره خسارت جدی دیدند، بیان کرد: اگر خسارت سرم
فاصله کوتاهی غرامت پرداخت خواهد شد و در غیر این صورت براساس آیین نامه و ضوابط پس از برداشت و مشخص شدن درصد 

 .افت محصول، غرامت بیمه شدگان پرداخت خواهد شد
شود که برای زراعت بهاره، به شرایط اقلیمی به کشاورزان توصیه می ای به کشاورزان گفت: با توجهتوصیه  وی در پایان طی

ای نسبت ترین شعب بانک کشاورزی یا دفاتر خدمات بیمهمحصوالت باغی، دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل با مراجعه به نزدیک
ها های دام و طیور غرامت آندان و بیماریبه تهیه بیمه نامه اقدام کنند تا در هنگام رخداد سیل، تگرگ، خشکسالی، سرما و یخبن

 .پرداخت شود
 لینک خبر 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6944652/%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/comercial/41
https://www.yjc.ir/fa/news/6933648/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/news/6944652/%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

tp://awnrc.com/index.phpht                                                                                       1398اول خردادماه اهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان  – ۲/3/98تاریخ : 

 افت چشمگیر قیمت تخم مرغ در بازار/ قیمت کنونی نصف قیمت تمام شده است
تومان است که با قیمت تمام شده خود فاصله  ۵۰۰۰تا  ۴۵۰۰ترکاشوند گفت: هم اکنون نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 .معناداری دارد
صنعت، تجارت و کشاورزی روگو با خبرنگارضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت گروه اقتصادی باشگاه  

هزار و  ۴، درباره آخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد: هم اکنون نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری خبرنگاران جوان
هزار تومان است که با قیمت تمام شده خود فاصله معناداری دارد ۵تا  ۰۵۰ . 

قیمت تخم مرغدر بازار اعالم کرد و گفت: با توجه به مازاد تولید  وی افزایش عرضه نسبت به تقاضا را دلیل اصلی افت چشمگیر
های جوان و همچنین مرغداران و حذف گلهتخم مرغ، مرغداران با زیان شدید در فروش روبرو هستند که برای جلوگیری از زیان 

ایم که استمرار تولید، تصمیماتی را مبنی بر جمع آوری بخشی از تولید مرغداران را اتخاذ کردیم که به همین دلیل اطالع داده
ها قرار دهندتولیدکنندگان درصدی از تولید را در اختیار اتحادیه و نماینده اتحادیه در استان . 

اعالم کرده ایم که سردخانه به منظور  مرغداران ه داد: با توجه به مازاد تولید تخم مرغ و جمع آوری مازاد بر نیازترکاشوند ادام
های آن به بازار عرضه شودها اجاره شود تا در صورت لزوم تخم مرغ یا فرآوردهذخیره سازی تخم مرغ . 

تنی تولید مواجه هستند 3۰۰اُفت چشمگیر قیمت تخم مرغ در بازار/مرغداران با مازاد روزانه  :بیشتر بخوانید  
مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه قیمت کنونی تخم مرغ نصف قیمت تمام شده است، گفت: با توجه به آنکه مرغداران 

د، از این رو با استمرار این روند تولیدکنندگان قادر به ادامه تولید رو هستندر فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان چشمگیری روبه
 .نخواهند بود

ها های مسن خود را که باالتر از سن اقتصادی است به کشتارگاهبه گفته وی، در حال حاضر به مرغداران اعالم کرده ایم که مرغ
ها فرستاده خواهد شد که این امر برای صنعت ن به کشتارگاههای جوابدهند چرا که با استمرار روند کنونی زیان مرغداران، مرغ

ای بیش نیستفاجعه . 
ترکاشوند افزود: هم اکنون هیچ مشکلی جز مازاد تولید تخم مرغ در بازار نداریم که در صورت جلوگیری از زیان مرغداران، تولید 

 .استمرار خواهد یافت
 3تا  ۲بیان کرد: با وجود آنکه ممنوعیت صادرات در  صادرات تخم مرغ وضعیتمدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین 

 .هفته گذشته لغو شد، اما تا کنون صادراتی به عراق نداشتیم و تنها میزانی تخم مرغ به افغانستان صادر شده است
های صادراتی عالوه بر بی دد بازارای نیست، گفت: به دست آوردن مجهای صادراتی کار سادهوی با بیان اینکه بازگشت به بازار

های هدف مستلزم هزینه است که با توجه به تعهد ما مبنی بر مدیریت بازار داخل، امیدواریم مسئوالن دیگر این اعتمادی تجار بازار

 .تصمیمات را تکرار نکنند
 لینک خبر
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 تخم مرغ 
 خبرنگاران جوان  – 6/3/98تاریخ : 

 بازار تخم مرغ تعریفی ندارد/تخم مرغ زیر قیمت مصوب عرضه می شود
تومان است که با قیمت تمام شده خود فاصله  ۱۰۰هزار و  ۴تا  ۴م مرغ درب مرغداری نبی پور گفت: متوسط قیمت هر کیلو تخ

 .معناداری دارد
گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفت وگو با خبرنگار

تعریفی ندارد، اظهار کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو تخم  بازار تخم مرغ ، با اشاره به اینکهاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
تومان است که با قیمت تمام شده خود فاصله معناداری دارد ۱۰۰هزار و  ۴تا  ۴مرغ درب مرغداری  . 

با بیان اینکه اتحادیه سراسری مرغداران میهن، اقدام به جمع آوری تخم مرغ مازاد تولیدکنندگان در برخی نقاط کشور کرده  وی
های جدید هستیمهای کشور پر است و به دنبال قرارداد سردخانهاست، افزود: در حال حاضر سردخانه . 

تومان اعالم کرد و گفت: قیمت کنونی تخم مرغ با نرخ تمام شده خود  ۰۵۰هزار و  8را  قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ نبی پور
هزار تومان فاصله دارد ۴حداقل  . 

ها رشد ماهه دوم سال قیمت ۶این مقام مسئول ادامه داد: اگر مسئوالن دولتی در شرایط کنونی به کمک تولیدکنندگان نیایند، در 
 .چشمگیری خواهد داشت

تنی تولید مواجه هستند 3۰۰اُفت چشمگیر قیمت تخم مرغ در بازار/مرغداران با مازاد روزانه  :بیشتر بخوانید  
تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است که هم اکنون حداکثر نرخ هر  8۰۰هزار و  ۱3را  نرخ مصوب هر شانه تخم مرغ وی

استتومان  ۵۰۰هزار و  8تا  ۴۰۰هزار و  8شانه تخم مرغ درب مرغداری  . 
شوند های مازاد خریداری شده یا صادر میشوند، بیان کرد: تخم مرغهای خریداری شده صادر مینبی پور درباره اینکه آیا تخم مرغ

شوندیا پس از تبدیل به پودر تخم مرغ از چرخه بازار خارج می . 
تومان از تولیدکنندگان  ۵۰۰هزار و  ۵ا نرخ به گفته وی، در حال حاضر اتحادیه سراسری مرغداران میهن هر کیلو تخم مرغ را ب

کند و بتدریج نرخ خرید را افزایش خواهد دادخریداری می . 
ای برای خرید مازاد تولید دارد، بیان کرد: نبی پور درباره اینکه آیا پشتیبانی امور دام در راستای حمایت از تولیدکنندگان برنامه

دهد تا مازاد تولید خود را در آن جا ذخیره کنند و هنوز ردخانه در اختیار مرغداران قرار میپشتیبانی امور دام تنها اعالم کرده که س
ای برای خرید تخم مرغ مازاد از مرغداران اعالم نکرده استبرنامه . 

د: مرغداران رسد، بیان کربا نرخ دولتی به دست مرغداران می های دامینهاده درصد ۴۰تا  3۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
زندهای تولید دامن میکنند که این امر بر افزایش هزینههای دامی مورد نیاز خود را از بازار آزاد خریداری میمابقی نهاده . 

تا یک  ۶۰۰و ذرت را یک هزار و  8۰۰هزار و  3تا  7۰۰هزار و  3در بازار آزاد را  قیمت کنونی هر کیلو کنجاله سویا نبی پور
ومان اعالم کرد و افزود: اگرچه قیمت سویا به سبب بهبود بارگیری تا حدودی تعدیل شده، اما زمینه ذرت در بازار کم ت 8۰۰هزار و 

شودشده است. هر چند که به میزان کافی وارد شده، اما بارگیری نمی . 
تن اعالم کرد و گفت: روزانه  8۰۰و هزار  ۲تا  7۰۰هزار و  ۲رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تولید روزانه 

های هدف صادر شودتن از این میزان مازاد است که باید به بازار 3۰۰تا  ۲۵۰حداقل  . 
تصریح کرد: تاکنون تنها مقدار جزئی تخم مرغ به  صادرات تخم مرغ به بازارهای هدف وی در پایان درباره آخرین وضعیت

عراق صادر نشده است و همچنان در حال رایزنی با تجار عراقی هستیم ای بهافغانستان صادر شده و فعال محموله . 
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 ولیدات زراعی ت
 ایرنا  – 5/3/98تاریخ : 

 هزار هکتار اراضی کشور زیرکشت نشایی محصوالت جالیزی قرار گرفت
هزار  ۲۰۰زی گفت: طبق آمار سال گذشته مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاور -ایرنا -تهران

  .هکتار از اراضی کشاورزی زیرکشت نشاء سبزی و صیفی همچون گوجه فرنگی، پیاز، هندوانه و خربزه قرار گرفت
ایی برای ناشی از کشت نش حسین اصغری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: متوسط میزان صرفه جویی آب

مترمکعب در هر هکتار است که همزمان با توسعه این نوع کشت باید تکنولوژی هایی مانند  ۲۵۰۰سبزی و صیفی حدود  محصوالت
 افزایش یابد. و سیستم های آبیاری موضعی یا میکرو در اراضی استفاده از نشاء کارها ، مالچ پاشی

هزار هکتار از  3۵۰فت: براساس آخرین آمارها اکنون مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گ
تیپ قرار دارد که متوسط آب صرفه جویی شده  -اراضی کشاورزی زیرکشت محصوالت سبزی و صیفی تحت پوشش آبیاری میکرو

 مترمکعب در هر هکتار است. ۴۵۰۰از این محل حدود 
 ۵۵8تیپ برای محصوالت سبزی و صیفی به  -عه سطح آبیاری میکرووی اضافه کرد: طبق برنامه ریزی باید تا پایان برنامه ششم توس

 هکتار برسد که با توسعه مکانیزاسیون نشا کاری و سهولت در کار افزایش پیدا می کند. 3۱8هزار و 
ه ک به تولید گیاهچه ای کوچک از رقمی خاص در فضای خزانه )محیط به طور کامل کنترل شده( تا زمانی نشاء اصغری تصریح کرد:

 روش نشاء توپی و ریشه عریان تولید می شوند. ۲اغلب به   قابلیت انتقال به زمین اصلی را داشته باشد، می گویند که
وی ادامه داد: برای تولید نشاء عریان در بستر کشت کوچک، بذر با تراکم باال کاشته می شود که پس از جوانه زنی و رشد به محل 

توپی یک نشاء داخل ظرف است که بذرها به طور مکانیکی در تک تک سلول های سینی کاشته می  اصلی انتقال می یابد اما نشاء
 شوند و نشاء پس از جوانه زنی بذر تا زمان آماده شدن برای انتقال، در داخل ظرف کوچک خود رشد می کند.

نسبت به نشاء ریشه عریان دارد در این  گفته مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی، نشاء توپی مزیت های زیادی  به
روش احتمال صدمه دیدن سیستم ریشه به حداقل می رسد و به همین دلیل از دست دهی نشاء ها به خاطر پوسیدگی ریشه بسیار کاهش 

 یافته و رشد نشاء ها پس از انتقال نیز بسیار یکنواخت خواهد بود.
ر سریع و راحت از انتقال نشاء عریان صورت می گیرد، زیرا نشاء های توپی منتقل وی اضافه کرد: عمل انتقال نشاء توپی نیز بسیا

آب و مواد غذایی را جذب می کنند، این سیستم ریشه ای اجازه رشد  شده ریشه های مویین بیشتری دارند بنابراین به طور سریع
 کند.یکنواخت تر و سریع تر را نشان داده و شوک بسیار ناچیزی به آنها وارد می 

تولید نشاء در ایران رایج بوده، اما کشت نشایی گیاهان زراعی  اصغری درباره سابقه نشا کاری در ایران افزود: از سال های گذشته
مهم )بجز سبزی و برنج ( از سابقه طوالنی برخوردار نیست به طوری که در کشور ما کشاورزان با اختصاص زمین کوچکی برای 

 ولید نشاء می کنند یا نشا های مورد نیاز خود را از بازار تهیه می کنند.این کار خود اقدام به ت
مدیرکل دفتر امور محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در هر دو روش از آنجایی که نشاء ها فقط به 

شیدگی نشاء هستند؛ نشاهای آبکی با ساقه و برگ صورت پاشیدن بسیار متراکم بذر در زمین تهیه می شوند، دارای مشکالتی از نظر ک
 و در نهایت نشاهایی بدون مقاومت از کارایی مناسبی برخوردار نیستند. نشاهایی به گل رفته نازک، نشاهایی با کمبود شدید موادغذایی، 

آب به موضوع نشاء کاری وی افزود: محدودیت شدید منابع آبی در کشور ما ایجاب می کند که از دیدگاه صرفه جویی در مصرف 
 بویژه نشاء کاری گیاهان زراعی و جالیزی توجه ویژه ای معطوف شود.

اصغری، صرفه جویی در مصرف آب، مدیریت مطلوب تر آفات و بیماری ها، تقویت سیستم ریشه بندی گیاهان، افزایش عملکرد، 
دن، حذف آسیب فیزیکی و حداقل توقف رشد در مرحله انتقال به تراکم مناسب بوته و استفاده کارآمدتر از زمین و عدم نیاز به تنک کر

مزرعه، یکنواختی بیشتر در محصول که به طور معمول در کشت مستقیم کمتر مشاهده می شود، صرفه جویی در مصرف بذر، کاهش 
 ی کشت نشایی برشمرد.هزینه برای نیروی انسانی و تولید و عرضه محصول به بازار پیش از موعد معمول )زودرس( را از مزایا

 
  لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا  – ۶/3/98تاریخ : 

رقمی هویت دار می شود ۱5دام های کشور با پالک   
مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران ایران گفت: طبق برنامه ریزی، تمامی دام های سبک و سنگین کشور با دریافت  -ایرنا -تهران

درقمی در یک سامانه جامع، هویت دار می شون ۱۵پالک با کد  .  
«  8۰روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: بحث هویت گذاری دام از اواخر دهه « سعید سلطانی سروستانی

پالک گذاری جدید، در یک سامانه جامع تمامی  کلید خورد که البته به طور پراکنده توسط برخی ارگان های مربوطه انجام شد اما با
دریافت می کنند رقمی برای شناسایی ۱۵و دام ها یک پالک جدید این پالک ها برداشته  .  

سازمان دامپزشکی برای   وی اظهارداشت: پیش از این هر سازمانی با توجه به فعالیت خود پالک گذاری انجام می داد به طوری که
مت، مرکز اصالح نژاد دام کشور و صندوق بیمه کشاورزی برای پرداخت تسهیالت یا غرا  ردیابی دام های واکسینه شده، بانک

تنها   برای ثبت مشخصات رکورد و دامداران برای تفکیک دامهایشان هر کدام به طور مجزا اقدام به چنین کاری می کردند که نه
موضوع هزینه های زیادی را برای دامداران در پی داشت بلکه هر دام چندین پالک بین چهار تا پنج مورد داشت اما با ساماندهی این 

رقمی همانند شماره ملی دیگر تمامی هویت دام در یک سامانه ثبت می شود ۱۵و دریافت پالک  .  
وی، به طور کلی در این سامانه همه دام ها مثل گاو، گاومیش، گوسفند، بز و شتر هویت دار می شوند  به گفته .  

های سبک و سنگین کشور را داشتن بانک اطالعاتی دقیق  مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران، مزیت طرح پالک گذاری دام
جهت آمارگیری جمعیت دامی کشور، واکسیناسیون، اصالح نژاد دام، میزان تولید گوشت قرمز و شیرخام، جلوگیری از قاچاق دام و 

ظرف مدت یکسال  ماه دام های سنگین و ۶گفت: در این طرح دامداران موظفند ظرف مدت   سرانه مصرف گوشت و شیر دانست و
  .دام های سبک خود را هویت دار کنند، در غیراینصورت دامشان به عنوان دام قاچاق کشف و ضبط می شود

داشتن بانک اطالعاتی دقیق جهت آمارگیری جمعیت دامی کشور، واکسیناسیون، اصالح نژاد دام، میزان تولید گوشت قرمز و 
ف گوشت و شیر از مزیت های پالک گذاری دام ها استشیرخام، جلوگیری از قاچاق دام و سرانه مصر .  

نیروی انتظامی، وزارت جهاد کشاورزی در این موضوع نقش  ستاد قاچاق کاال و ارز،  وی تصریح کرد: اکنون ارگان هایی همچون
ور مقرر شد که حتی رئیس مرکز اصالح نژاد دام کش  مذاکره ای با معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و دارند و اخیرا در

دامدارانی که عضو اتحادیه سراسری دامداران ایران نیستند و تنها یک دام دارند، شامل این طرح شوند و دامشان پالک گذاری شوند 
  .تا قابل شناسایی باشند

مر می توانند به سلطانی اضافه کرد: در این طرح پالک گذاری نوع دام، دامداری، استان، دامدار مشخص است و حتی مسئوالن ا
  .پراکنش دام های سبک و سنگین در مناطق مختلف دسترسی داشته باشند

وی گفت: اکنون طرح پالک گذاری جدید دام های سبک و سنگین در استان های اردبیل، قزوین، فارس و اذربایجان غربی کلید 
ان های کشور تعمیم داده می شوداز اتمام ماه مبارک رمضان با آموزش کارشناسان در تمامی است  خورده و پس .  

به استمرار فعالیت این سامانه اشاره کرد و افزود: اکنون بروشورهای اجرای این طرح  مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران ایران
و برای اطالع رسانی به دامداران کشور در شعب بانک های کشاورزی، ادارات جهاد کشاورزی، تعاونی و اتحادیه استان ها 

 .شهرستان ها نصب شده است
وی درخصوص پالک گذاری دام های عشایری کشور توسط اتحادیه مرکزی دامداران ایران اعالم آمادگی کرد و گفت: اتحادیه 

عشایری عملیات پالک گذاری این سامانه را برای جمعیت دام عشایر تقبل کرده است اما در صورت هرگونه کاستی ما خود وارد 
  .عمل می شویم

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران با بیان این که اجرای طرح پالک گذاری و ثبت در سامانه رایگان نیست گفت: این طرح 
دارای هزینه های پالک، خدمات پالک گذاری از لحاظ فنی و نیروی انسانی است که توسط دامداران پرداخت می شود، و تاکنون 

در این خصوص بپردازدمقرر نشده که دولت هزینه ای  .  
این طرح دارای هزینه های پالک، خدمات پالک گذاری از لحاظ فنی و نیروی انسانی است که توسط دامداران پرداخت می شود، و 

  .تاکنون مقرر نشده که دولت هزینه ای در این خصوص بپردازد
ی سبک کمتر هزینه داردوی ادامه داد: اجرای این طرح برای دام های سنگین بیشتر و برای دام ها .  

نظر می رسد در این   سلطانی افزود: با این اقدام جمعیت واقعی دام سبک و سنگین کشور مشخص می شود اما طبق آمارهای فعلی به
میلیون راس دام سبک  ۶۵طرح  ( میلیون دام سنگین )گاو، گوساله و شتر( پالک گذاری شوند 8گوسفند و بز( و  که البته در این   
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تلف و ذبح می شوند و تعدادی متولید می شوند و سامانه به روز این فرایند را   استمرار داریم زیرا روزانه تعداددی دام طرح
  .بروزرسانی می کند

میلیون تن شیرخام در کشور تولید می شود که به مصرف داخلی  ۱۰هزارتن گوشت قرمز و بیش از  9۰۰طبق آمارها ساالنه نزدیک 
  .می رسد

 
 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
ایرنا  – 4/3/98تاریخ :   

میلیون رأس رسید 65.6تعداد دام سبک کشور به   
 ۶۰۰میلیون و  ۶۵ر ایران اعالم کرد: شمار دام های سبک کشور )بز و گوسفند( در اردیبهشت امسال به مرکز آما -ایرنا – تهران

  .هزار راس رسید
 ۱398گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در اردیبهشت ماه مرکز آمار ایران روز شنبه گزارش داد: نتایج طرح آمارگیری اندازه

میلیون رأس بوده  ۱7.7میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله  ۴7.9های کشور بره موجود در دامداریدهد که تعداد گوسفند و نشان می
درصد افزایش یافته است ۲۲و  ۲7ترتیب ( به۱397که نسبت به زمان مرجع )مهر ماه  . 

س بزغاله در هزار رأ 8۰۰میلیون رأس بره و  ۱.7های این طرح آمارگیری، در اردیبهشت ماه امسال، تعداد طبق یافته
دهنده دام سبک کشور متولد شده استهای پرورشبرداریبهره . 

جاری با شیب بسیار کمی، با کاهش دهد که تعداد این نوع دام از فروردین ماه سالهای مختلف نشان میمقایسه تعداد دام سبک در ماه
ای پرواری برای کشتار، دور از انتظار نیستهها و عرضه داممواجه شده است که این موضوع با توجه به کاهش زایش دام . 

 لینک خبر 
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 تولیدات دام و طیور 
خبرنگاران جوان  – 5/3/98تاریخ :   

در شرق کشور برای رونق تولید آغاز شد "شتر پرواری"پرورش   
های حمایتی بنیاد مستضعفان در مناطق محروم آغاز شدی گفت: طرح پرورش شتر )پرواری( برای تقویت سیاستسرحد . 

گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  به گزارش به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی بنیاد مستضعفان؛ سینا سرحدی،   

دیرعامل شرکت کشت و صنعت شتر اظهار کرد: پس از اجرای موفق طرح تولید علوفه ارزان و کم آب بر )گیاه خارشتر( در م
و وزارت جهاد  بنیاد مستضعفان هایهای استان خراسان جنوبی و توسعه آن در سطح ملی با حمایتاراضی بایر شرکت و بیابان

مطالعات الزم در دستور کار شرکت قرار گرفتکشاورزی، طرح پرورش شتر )پرواری( بعد از  . 
 

کمک به جوامع محلی به منظور رفع محرومیت  اشتغال پایدار، سرحدی گفت: این طرح الگویی به منظور تکمیل زنجیره تولید، ایجاد
 .و تامین امنیت در مرز آغاز شده است

 واردات شترهای مولد برای اولین بار از قطر:بیشتر بخوانید
استان متقاضی،  9ح کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور و انتقال تکنولوژی کاشت علوفه ارزان از سوی این شرکت به وی تصری

را آغاز نموده اند. امیدواریم تالش صورت گرفته و تجارب  تکمیل زنجیره تولید مراکز ترویجی مختلف فعالیت بر روی این طرح و

در مناطق محروم کشور باشد رونق تولیدجهت  ارزشمند بدست آمده قدمی مثبت در . 
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 تولیدات دام و طیور 
خبرنگاران جوان  – 7/3/98تاریخ :   

هزار تومان ۱۰۰کمبودی در عرضه دام زنده نداریم/ قیمت هر کیلو شقه گوسفندی   
های کشور تا حدی کنترل شده است، از این رو کمبودی در عرضه وجود نداردشکوهی گفت: با توجه به آنکه قاچاق دام از مرز . 

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزی حسن شکوهی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ری در گفت و گو با خبرنگار

تا  97اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  بازار گوشت قرمز ، درباره آخرین تحوالتخبرنگاران جوان
های اخیر نوسانی نداشته استشود که نسبت به روزومان به مصرف کننده عرضه میهزار ت ۱۰۰ . 

نوسانی  قیمت گوشت شود کههای آتی پیش بینی میوی افزود: با توجه به شرایط کنونی عرضه و تقاضا و ازدیاد عرضه دام طی ماه
 .در بازار نداشته باشد

تومانی و اختصاص ارز نیما بر ثبات قیمت گوشت در بازار تاثیر بسزایی داشته است،  ۴۲۰۰شکوهی با اشاره به اینکه حذف ارز 
های صنفی نیست، در حالیکه عرضه آن از سوی اصناف بر به واحد های وارداتیتوزیع گوشت بیان کرد: در شرایط کنونی خبری از

 .کنترل بازار و کاهش قیمت تاثیر گذار است
درصدی واردات گوشت در صورت مهار قاچاق دام / سیل اخیر تنها به یک درصد از دام عشایر آسیب زد ۱۰نیاز  :بیشتر بخوانید  

هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه  ۴۴تا  ۴3در میادین را  قیمت هر کیلو دام زنده رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی شهرستان ری
ها در بازار ادامه شود که روند کاهش قیمت گوشت ناشی از افزایش زایش برههای اخیر و شرایط مساعد مراتع پیش بینی میبه بارش

 .یابد
های وارداتی همانند قبل گسترده نیست کماکان سابق در حال انجام است، بیان کرد: توزیع گوشت واردات گوشت وی با اشاره به اینکه

های صنفی پیش بینی های وارداتی به واحدتوزیع مجدد گوشتشود، در حالیکه با ها و میادین انجام میو تنها از طریق فروشگاه
شود که روند نزولی قیمت گوشت در بازار ادامه یابدمی . 

های به بازار نداریم، تصریح کرد: با توجه به آنکه قاچاق دام از مرز  شکوهی در پایان با بیان اینکه کمبودی در عرضه دام زنده

ین رو کمبودی در عرضه وجود ندارد که بتواند بر نوسان قیمت در بازار دامن بزندکشور تا حدی کنترل شده است، از ا . 
 
 لینک خبر
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 تولیدات دام و طیور 
ایرنا  – 6/3/98تاریخ :   

 واحد مرغداری گوشتی از چرخه تولید خارج شد 5۲۰۰
توجه به شرایط اقتصادی، طی سالهای اخیر به دلیل مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: با  -ایرنا -تهران

واحد مرغداری گوشتی صنعتی از چرخه تولید خارج شد ۲۰۰هزارو  ۵  کاهش نقدینگی و افزایش هزینه های تولید .  
مرغ  دیبرومند چهارآیین روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اکنون نیز بین سه تا چهار هزار واحد تولی

 گوشتی دیگر به دلیل اقتصادی نبودن تولیداتشان، در حال خروج از این صنعت هستند.
واحد   هزار ۱۰واحد بود که اکنون تنها  ۵۰۰هزارو  ۲۰وی اظهارداشت: پیش از این طبق آمارها تعداد واحدهای تولیدی مرغ گوشتی 

 عت خطرناک است.تولیدی فعال در این زمینه داریم که ادامه این روند برای صن
 ۴میلیون تن تولید گوشت مرغ را داریم درحالی که ظرفیت تولید این صنعت نزدیک  ۲.۵وی تصریح کرد: اکنون ساالنه نزدیک 

میلیون تن است که با دستیابی به این میزان تولید می توانیم عالوه بر تامین نیاز داخلی ، ساالنه یک میلیون تن از این محصول را به 
 هدف صادر کنیم. کشورهای

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درباره میزان سود برای تولید مرغ گوشتی گفت: اکنون سود تولید برای هر کیلوگرم مرغ 
درصد است که برای استمرار تولید باید اعمال شود زیرا با ادامه ضرر تولید کنندگان ممکن است با مشکل مواجه  ۱۲تا  ۱۰گوشتی بین 

 .شویم
 وی ادامه داد: در این شرایط اقتصادی تولید کنندگان نیز به حقوق مصرف کنندگان توجه دارند تا اجحافی صورت نگیرد.
تومان،  ۲۴۵۰چهار آیین افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ زنده با محاسبه نرخ مصوب دولتی برای هر کیلوگرم کنجاله سویا 

تا  ۵۰۰هزار و ۱3تومان و هر کیلو الشه  9۵۰۰تا  9۲۰۰تومان در مرغداری ها باید  ۲۴۵۰تومان و جوجه یک روزه  ۱3۵۰ذرت 
 ۱۰تا  ۱۰هزار تومان و گوشت مرغ بین  8تا  78۰۰هزار تومان باشد در حالی که اکنون قیمت مرغ زنده در مرغداری ها بین  ۱۴

تومان در برخی از استان های کشور رسیده  ۶۵۰۰نده به است و حتی طی دو هفته اخیر قیمت مرغ ز  در بازار  تومان ۵۰۰هزارو 
 بود.

تن گوشت مرغ در کشور تولید شد به طوری که سرانه مصرف  333نزدیک دو میلیون و  97به گزارش ایرنا، طبق آمارها در سال 
 کیلوگرم رسیده است. ۲7به بیش از 

 
  لینک خبر
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 چای
 خبرنگاران جوان – ۲/3/98تاریخ : 

درصد مطالبات چایکاران ۲6هزار تن رسید/ پرداخت  ۴6خرید برگ سبز چای به   
میلیارد تومان از چایکاران  ۱۴8هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  ۴۶آخرین آمار تاکنون، جهان ساز گفت: براساس 

 .خریداری شده است
صنعت، تجارت و کشاورزی وگو با خبرنگارحبیب جهان ساز، رئیس سازمان چای در گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  

 ۴۶اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون،  خرید تضمینی برگ سبز چای ، درباره آخرین وضعیتجوان
یداری شده استاستان گیالن و مازندران خر ۲میلیارد تومان از چایکاران  ۱۴8هزار تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر  . 

میلیارد تومان مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی به  37.۴خبر داد و گفت: تاکنون  مطالبات چایکاران درصد ۲۶وی از پرداخت 
 .مرور به حساب کشاورزان واریز خواهد شد

 9۴توجه به شرایط مناسب اقلیمی، جهان ساز با اشاره به اینکه عمده چای چین بهاره از کیفیت باالیی برخوردار است، بیان کرد: با 
است ۲درصد برگ سبز خریداری شده درجه یک و مابقی درجه  . 

استحصال شده که این  چای خشک هزار تن ۱۰رئیس سازمان چای ادامه داد: از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده، رقمی حدود 
درصد رشد داشته است ۱۵تا  ۱۰میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل  . 

یشتر بخوانیدب هزار تن رسید/ مشکلی در فروش چای تولید داخل نداریم 3۲خرید برگ سبز چای به  :  
هزار  ۶میلیارد تومان تسهیالت به عملیات به زراعی و توزیع  ۱8های اخیر، احیای باغات، پرداخت رندگیوی عملیات به زراعی، با

تن کود به چایکاران و هرس باغات را عامل اصلی افزایش و عملکرد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل و ورود چایکاران به 
 .باغات برشمرد

رونق تولید ی مهم درجهان ساز جلوگیری از قاچاق چای را امر دانست و گفت: با توجه به کیفیت باالی چای تولیدی و استقبال  

مشکلی در فروش ندارند های چایهای خارجی، کارخانهمصرف کنندگان از چای داخل به سبب رقابت با برند . 
های تولید نیست، بیان کرد: در حال چای مطابق با تورم و هزینه نرخ خرید تضمینی برگ سبز این مقام مسئول با اشاره به اینکه

کنندتومان باالتر از قیمت خرید تضمینی خریداری می ۵۰۰تا یک هزار و  ۵۰۰ها هر کیلو برگ سبز چای را حاضر کارخانه . 
نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به مصرف چای  تولید برگ سبز چای درصدی ۲۰تا  ۱۵ز در پایان از افزایش جهان سا

درصد نیاز کشور از تولید داخل باید مابقی نیاز کشور از طریق واردات تامین شود ۲7تا  ۲۶تولید داخل و تامین  . 
  لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
خبرگزاری فارس  – 1/3/98تاریخ :   

مشخص شد + جدول  ۹۸های روغنی سال قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی و دانه  
توسط شورای اقتصاد مشخص شد 98های روغنی و چغندر قند برای سال قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی و دانه .  

های روغنی و محصوالت زراعی و دانهبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اصالحیه مصوب قیمت خرید تضمینی 
از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شد 98چغندر قند برای سال  . 

مورخ  ۰۲۰/۲۲۰87درخواست شماره  ۱397/۱۲/۲۰در مصوبه شورای اقتصاد آمده است: در جلسه مورخ 
برگ ) ۱398ی محصوالت زراعی در سال وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی برا  ۱397/۱۱/۰9

مورخ  466759سبز چای و پیله تر ابریشم( و همچنین اصالح مصوبه شماره  شورای اقتصاد موضوع قیمت خرید  1397/08/30

را مورد بررسی قرارداد و پس از بحث و بررسی به  ۱398های روغنی و چغندر قند( برای سال تضمینی محصوالت زراعی )دانه
( درخواست مذکور را به شرح زیر مورد ۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )36ده )استناد ما

 :تصویب قرارداد
گرددشورای اقتصاد به شرح ذیل اصالح می  ۱397/۰8/3۰مورخ  466759الف: مصوبه شماره  . 

های روغنی و صنایع مرتبط ردادهای کشت بین تولید کنندگان دانهوزارت جهاد کشاورزی نسبت به برنامه ریزی جهت توسعه قرا -

های تجاری های روغنی از طریق بهبود بهره وری صنایع مربوط و اتخاذ سیاستاقدام نماید. همچنین افزایش قیمت چغندر قند و دانه
 .مناسب نباید سبب ایجاد بار مالی برای دولت گردد

گردده تر ابریشم به شرح ذیل تعیین میب: قیمت تضمینی برگ سبز چای و پیل : 
در مورد قیمت فروش برگ سبز چای به کارخانجات مقرر شد با توافق و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با سازمان برنامه و  -

 .بودجه کشور اقدام الزم بعمل آمده و تصمیمات متخذه اجرایی گردد
اد کشاورزی )سازمان چای کشور( با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جه -

های تبعی موضوع این تصویب نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه
ها نظارت نمایدچای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آن . 

سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای و جلوگیری از انحراف یارانه  -

های پرداختی دولت، اقدامات مورد نیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری
های چای، ترویج ریق اجرای عملیات بهزراعی، بهبود فرآوری و اصالح ساختار کارخانهالزم را جهت ساماندهی چای کشور از ط

های صندوق توسعه چای کشور به عمل آوردمصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیت . 
 لینک خبر
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 خرید تضمینی / خدمات 
 خبرنگاران جوان  – ۶/3/98تاریخ : 

درصدی خرید گندم نسبت به سال قبل ۲۰آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم/ رشد   
هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده  8۰۰اسفندیاری پور گفت:براساس آخرین آمار از ابتدای فصل خرید تاکنون یک میلیون و 

 .است
صنعت، تجارت و کشاورزی رزی در گفت و گو با خبرنگاراسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاو گروه  

ای فصل خرید اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتد خرید تضمینی گندم ، درباره آخرین وضعیتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان
درصد رشد  ۲۰هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان خرید  8۰۰تاکنون یک میلیون و 

 .داشته است
خبر داد و گفت: مابقی مطالبات پس از درج در سامانه خرید به حساب کشاورزان  مطالبات گندمکاران درصد 9۰ وی از پرداخت
شد واریز خواهد . 

هزار تن گندم از مزارع دیم و آبی برداشت شده است 7۰۰به گفته اسفندیاری پور، تاکنون حدود  . 
شود، بیان کرد: در حال مجری طرح گندم با اشاره به اینکه مناطق معتدل پس از اقلیم گرم و خشک بتدریج وارد چرخه خرید می

خوزستان، بوشهر، جنوب کرمان منطقه جیرفت و کهنوج، فارس، استان اقلیم گرم و خشک همچون  ۱۰حاضر برداشت گندم از 
 .ایالم، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویر احمد در حال انجام است

برابری قیمت سموم دغدغه پیش روی کشاورزان/خودکفایی گندم ادامه دارد 3تا  ۲افزایش  :بیشتر بخوانید  
هزار تن باالترین  ۶۵۱هزارتن و فارس  ۱7۰هزار تن، ایالم  ۱۶۵به گفته وی، بنابر آخرین آمار استان خوزستان با یک میلیون و 

را به خود اختصاص داده است خرید تضمینی گندم میزان . 
تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به کیفیت  7۰۰را یک هزار و  نرخ پایه هر کیلو خرید تضمینی گندم مشاور وزیر جهاد کشاورزی

تومان است ۱7۲۶ن باالی گندم تولیدی، متوسط قیمت کنونی خرید تضمینی هر کیلو گندم از کشاورزا . 
نداشت، بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و مزارع  تولید گندم وی با اشاره به اینکه وقوع سیل اخیر تاثیر چندانی در میزان

میلیون تن برسد ۱۴تا  ۱3.۵شود که میزان تولید به گندم پیش بینی می . 
ران پس از برداشت از آتش زدن بقایای کاه و کلش در مزارع اجتناب کنند ای به کشاورزان گفت: گندمکامجری طرح گندم در توصیه

چرا که ماندگاری بقایای گندم در مزارع حاصلخیزی خاک تاثیر بسزایی دارد. ضمن آنکه به طور دائم مزارع را پایش کنند و در 
و زنگ گندم با کارشناسان مشورت کنند آفت سن گندم صورت هر گونه . 
نداریم، تصریح کرد: با توجه به شرایط مساعد تولید، امسال برای  واردات گندم ر پایان با بیان اینکه نیازی بهاسفندیاری پور د

 .چهارمین سال متوالی در تولید گندم خودکفا هستیم، از این رو نگرانی از حیث تامین گندم مورد نیاز نداریم
  لینک خبر
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 دانه های روغنی

خبرگزاری فارس  – 1/3/98تاریخ :   

مشخص شد + جدول  ۹۸های روغنی سال قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی و دانه  
توسط شورای اقتصاد مشخص شد 98های روغنی و چغندر قند برای سال قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی و دانه .  

های روغنی و به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اصالحیه مصوب قیمت خرید تضمینی محصوالت زراعی و دانه
دجه کشور ابالغ شداز سوی رئیس سازمان برنامه و بو 98چغندر قند برای سال  . 

مورخ  ۰۲۰/۲۲۰87درخواست شماره  ۱397/۱۲/۲۰در مصوبه شورای اقتصاد آمده است: در جلسه مورخ 
برگ ) ۱398وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی برای محصوالت زراعی در سال   ۱397/۱۱/۰9

مورخ  466759 سبز چای و پیله تر ابریشم( و همچنین اصالح مصوبه شماره شورای اقتصاد موضوع قیمت خرید  1397/08/30

را مورد بررسی قرارداد و پس از بحث و بررسی به  ۱398های روغنی و چغندر قند( برای سال تضمینی محصوالت زراعی )دانه
ور را به شرح زیر مورد ( درخواست مذک۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )36استناد ماده )

 :تصویب قرارداد
گرددشورای اقتصاد به شرح ذیل اصالح می  ۱397/۰8/3۰مورخ  466759الف: مصوبه شماره  . 

های روغنی و صنایع مرتبط وزارت جهاد کشاورزی نسبت به برنامه ریزی جهت توسعه قراردادهای کشت بین تولید کنندگان دانه -

های تجاری های روغنی از طریق بهبود بهره وری صنایع مربوط و اتخاذ سیاستقیمت چغندر قند و دانه اقدام نماید. همچنین افزایش
 .مناسب نباید سبب ایجاد بار مالی برای دولت گردد

گرددب: قیمت تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم به شرح ذیل تعیین می : 
رر شد با توافق و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی با سازمان برنامه و در مورد قیمت فروش برگ سبز چای به کارخانجات مق -

 .بودجه کشور اقدام الزم بعمل آمده و تصمیمات متخذه اجرایی گردد
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی )سازمان چای کشور( با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در  -

های تبعی موضوع این تصویب نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز د، تعیین هزینهخصوص محدوده زمانی خری
ها نظارت نمایدچای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات الزم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آن . 

ری از انحراف یارانه سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای و جلوگی -

های پرداختی دولت، اقدامات مورد نیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری
های چای، ترویج الزم را جهت ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات بهزراعی، بهبود فرآوری و اصالح ساختار کارخانه

های صندوق توسعه چای کشور به عمل آوردداخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیت مصرف چای . 
 لینک خبر
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 نه های روغنی دا

 خبرنگاران جوان  – ۱/3/98تاریخ : 

استان کشور ۱3هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان  ۹۸خرید   
 ۱3تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان  ۴93هزار و  98از شروع عملیات خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تاکنون بیش از 

 .استان کشور خریداری شده است
به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ از شروع عملیات خرید تضمینی محصوالت  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش

محموله به مراکز خرید تضمینی تحویل  ۲3۱هزار و  ۲۶در قالب  دانه روغنی کلزا تن 3۴9هزار و  98کشاورزی تاکنون بیش از 
 .داده شده است

مرکز خرید از کشاورزان خریداری شده است ۱۲۲استان کشور توسط  ۱3براساس این گزارش؛ این مقدار کلزا در  . 
تومانی بر سرعت خودکفایی روغن تاثیر گذار است ۴۲۰۰درصدی تولید کلزا/ حذف ارز  ۲۵کاهش  :بیشتر بخوانید  

های خوزستان، گلستان، ایالم، مازندران، فارس، بوشهر، خراسان مرکز خرید در استان ۱۲۲ه است؛ تعداد در این گزارش آمد
این محصول از  خرید تضمینی رضوی، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان در حال

 کشاورزان هستند
 
 
 لینک خبر
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 عفرانز
 خبرنگاران جوان  – ۶/3/98تاریخ : 

میلیون تومان ۱3برد/ حداکثر قیمت هر کیلو طالی سرخ بازار زعفران در رکود به سر می  
قدرت خرید خانوار وجود  میری گفت: با توجه به افزایش قیمت زعفران، تقاضای چندانی برای خرید طالی سرخ به سبب کاهش

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

برد، اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت زعفران و شرایط در رکود به سر می بازار زعفران ه به اینکه، با اشارخبرنگاران جوان
 .فعلی اقتصاد، تقاضای چندانی برای خرید طالی سرخ به سبب کاهش قدرت خرید خانوار وجود ندارد

های د و گفت: قیمت کنونی زعفران نسبت به هفتهمیلیون تومان اعالم کر ۱3میلیون و حداکثر  9را  قیمت هر کیلو زعفران وی حداقل
درصد کاهش داشته است ۲اخیر در بازار  . 

افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز، مشکالت صادرکنندگان مبنی بر بازگشت پول  صادرات طالی سرخ میری درباره آخرین وضعیت
کاهش یافته است و فشار بانک مرکزی به صادرکنندگان در زمینه بازگرداندن ارز، صادرات . 

را اعالم نکرد 98ن در سال آخرین تحوالت بازار طالی سرخ/گمرگ آمار صادرات زعفرا :بیشتر بخوانید  
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: با وجود آنکه امکان بازگشت ارز به سامانه نیما وجود ندارد، بسیاری از صادرکنندگان 

ف را از های هدتجدید نظری در این مصوبه داشته باشد تا بازار بانک مرکزی کنند که امیدواریمباسابقه در این حوزه محتاط عمل می
 .دست ندهیم

شود، بیان کرد: در شرایط فعلی صادرات زعفران از های هدف صادر میدرصد زعفران تولیدی به بازار 8۰وی با اشاره به اینکه 
شود چرا که با وجود قوانین دست و پا گیر صادرات و نبود امکان برای های یکبار مصرف و قاچاق انجام میطریق کارت

تولید  تواند به ضرر بزگترینسامانه نیما، صادرکنندگان واقعی تمایلی به صادرات ندارند که ادامه این روند می بازگرداندن ارز به
تمام شود کننده زعفران . 

میری در پایان تصریح کرد: پیشنهاد ما به دولت برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور آن است که راهکاری در نظر 
کننده بتواند اظهارنامه خود را به واردکننده برای واردات منتقل کند یا صادرکننده مستقیم صادرات را با کارت گرفته شود تا صادر

خواهند اقدام به واردات کنند، انجام دهدبازرگانی افرادی که می . 
  لینک خبر
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 سیب زمینی
ایرنا  – 5/3/98تاریخ :   

 قیمت سیب زمینی تا هفته آینده کاهش می یابد
رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: با عرضه سیب زمینی گرگان تا هفته آینده، کمبود این  -ایرنا -تهران

مت ها کاهش می یابدمحصول در بازار برطرف و قی .  
هر کیلوگرم سیب زمینی نو طبق نرخنامه میدان مرکزی میوه و تره بار تهران بین   این درحالیست که در دو تا سه هفته اخیر قیمت

رسیده بود  تومان نیز 8۰۰۰   تومان و در بازار ۶۰۰۰تا  ۴۰۰۰ .  
« ادی ایرنا افزود: در حال حاضر سیب زمینی نو مورد نیاز کشور امروز )یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتص« اسدهللا کارگر

از استان های جنوبی تامین می شود که بازار را به شکل کامل پوشش نداده اما با ورود سیب زمینی از گرگان قیمت این محصول 
 .بزودی متعادل می شود

ن تولید در فصول مختلف، وضعیت آب و هوایی و وی اظهارداشت: عدم ثبات قیمت در محصوالت کشاورزی ناشی از نوسان میزا
 .شرایط تولید است که در نرخ گذاری این محصوالت تاثیر بسزایی دارد

تومان رسیده است 8۰۰۰در هفته های گذشته، قیمت سیب زمینی نیز به  . 
هزارتومان نیز  ۱۵تا  3۱نیز به دلیل صادرات پیاز به کشورهای همسایه بویژه عراق قیمت این محصول به  97در اواخر سال 

 ۱۵رسیده بود که به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار داخلی، صادرات سیب زمینی و پیاز را از 
 .فروردین ماه امسال ممنوع اعالم کرد

ست ممنوعیت واردات سیا ۱39۰سیاست وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید داخلی میوه و صیفی در کشور، از سال 
 .انواع میوه بجز نارگیل، آناناس، انبه و موز را به اجرا گذاشت که تاکنون نیز تداوم یافته است

 ۲۲میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از  ۱۲۰بر اساس آمارهای موجود، سالیانه بیش از 
 .میلیون تن آن محصوالت باغی است

 لینک خبر
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 شیالت
 خبرنگاران جوان  – ۱/3/98تاریخ :

استان کشور ۴تن تیالپیا در  ۱۰۰آال وارداتی است/ تولید درصد تخم چشم زده قزل  6۰  
های مختلف مانند فرانسه، ایتالیا و دانمارک وارد درصد تخم چشم زده مورد نیاز برای تولید قزل آال از کشور ۶۰عبدالحی گفت: 

شودمی . 
حسین علی عبدالحی، معاون توسعه آبزی   ، به نقل از از وزارت جهاد کشاورزی؛خبرنگاران جوانگروه اقتصادی باشگاه  به گزارش

میلیون عدد  3۰۰تا  ۲۰۰مورد نیاز برای تولید قزل آال بالغ بر  تخم چشم زده درصد ۶۰پروری سازمان شیالت ایران اظهار کرد: 
شودمیهای مختلف مانند فرانسه، ایتالیا و دانمارک وارد از کشور . 

عبدالحی واردات تخم چشم زده را یکی از مشکالت در حوزه تولید و پرورش ماهی قزل آال اعالم کرد و گفت: تخم چشم زده تا  

های اساسی بوده و با ارز دولتی وارد شده استکنون جز یکی از نهاده . 
دهد، اهی قزل آال عدد باالیی را به خود اختصاص نمیهای تولید موی ادامه داد: هر چند قیمت نهاده تخم چشم زده، در مجموع هزینه

 .اما در افزایش قیمت این محصول در بازار مصرف بی تاثیر هم نیست
میلیون دالری صرفه جویی شد ۵زده قزل آال/ کفایی تخم چشماحتمال خود :بیشتر بخوانید  

های مورد نیاز بخش شیالت به نسبت بخش دام و طیور عدد باالیی نیست و برای نهاده آبزیان سهمی در این مقام مسئول افزود: نهاده
ید کنندگان بخش شیالت قرار دهند تا مشکلی در ها اعالم شده که نهاده مورد نیاز را در اختیار تولنظر گرفته شده و به برخی از استان

 .تولید ایجاد نشود
وی در عین حال نقل و انتقال پول را یکی از بزرگترین مشکالت بخش شیالت و آبزی پروری دانست و گفت: تعداد زیادی از وارد 

 .کنندگان در حوزه شیالت با مسایل مربوط به نقل و انتقال پول مواجه اند
تن تیالپیا در چهار استان خراسان  ۱۰۰حدود  97بیان کرد: سال   زی پروری سازمان شیالت درباره تولید تیالپیامعاون توسعه آب

 .جنوبی، سمنان، یزد و قم تولید شد که عمده تولید مربوط به استان یزد است
ارع جدید تیالپیا را داشته باشیمساخت و ساز مز 98وی افزود: استراتژی ما این است که با هماهنگی سازمان محیط زیست در سال  . 

آماده و  تولید تیالپیا مزرعه ۲ ماه است پیش بینی کرد امسال یک یا ۶ عبدالحی در پایان با بیان اینکه دوره پرورش ماهی تیالپیا 

 .وارد چرخه تولید شود
  لینک خبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.yjc.ir/fa/news/6942340/%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/news/6773250/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.ir/fa/news/6942340/%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

tp://awnrc.com/index.phpht                                                                                       1398اول خردادماه اهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

 
 شیالت 
 خبرنگاران جوان  – ۵/3/98تاریخ : 

درصد صید ماهی استخوانی غیر مجاز است 35تن صید ماهی استخوان/  ۸۰۰هزار و  ۱5صید   
تن ماهی استخوانی در دریای خزر صید شد 8۰۰هزار و  ۱۵نزدیک به  97-98آخوندی گفت: سال  . 

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مختار آخوندی مدیرکل دفتر صید و صیادی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش
تن ماهی استخوانی در دریای خزر صید شد 8۰۰هزار و  ۱۵نزدیک به  97-98سازمان شیالت اظهار کرد: سال  . 

ادامه  98آغاز و تا اواخر فروردین  97مهر  ۱۵د ماهیان استخوانی از جمله ماهی سفید، کپور، کولی و کفال از وی با بیان اینکه صی
های درصد سایر گونه ۱۰درصد کفال و  ۲3درصد مربوط به ماهی سفید،  ۶7داشته است، افزود: از مجموع صید انجام شده 

 .اقتصادی بوده است
دهددرصد رشد نشان می ۵۶درصد و کفال  ۴8نسبت به سال ماقبل  آخوندی ادامه داد: صید ماهی سفید . 

درصد در استان گیالن و  37درصد آن در استان مازندارن،  ۵8حدود  97-98این مقام مسئول افزود: از کل صید انجام شده در سال 
درصد در استان گلستان صورت گرفته است ۵ . 

ل کشور و اثرات تکثیر مصنوعی و طبیعی طی سنوات گذشته با مشارکت وی مساعد بودن شرایط آب و هوایی در نواحی شما
های صیادی در بازسازی ذخایر آبزی را از دالیل افزایش صید اعالم کردتعاونی . 

میلیون قطعه بچه ماهی استخوانی در  3۰۰تا  ۲۰۰مدیرکل دفتر صید و صیادی سازمان شیالت ایران اشاره کرد: هر سال نزدیک به 
شودمیلیون قطعه بچه ماهی سفید با کمک صیادان تکثیر مصنوعی می 3۰تا  ۲۵ر رها سازی و دریای خز . 

های اخیررد/تحول عظیم تولید آبزیان در سالدرصد رشد ک 8۰صادرات میگو  :بیشتر بخوانید  
ها در های صیادی آغاز شده و مشارکت آنهای شمالی کشور با کمک تعاونیبه گفته وی، تکثیر طبیعی از هشت سال پیش در استان

د فعالیت داشتندشرکت تعاونی صیادی در تکثیر طبیعی ماهی سفی ۴۰این زمینه رو به افزایش است به طوری که سال گذشته تقریبا  . 
شرکت تعاونی صیادی در صید ماهیان استخوانی دریای خزر فعالیت کردند،  ۱۲۱آخوندی با بیان این که در فصل صید سال گذشته 

تن بوده و سهم صید استان مازندران بیشتر و گیالن در حد متوسط بوده است 8۱گفت: سرانه صید هشت شرکت تعاونی  . 
تن ماهی کیلکا در دریای  ۱۵۰هزار و  ۲۶ح کرد: بر اساس آخرین گزارش ها، سال گذشته نزدیک به وی درباره صید کیلکا تصری

دهددرصد نسبت به سال قبل رشد نشان می ۱۵خزر صید شد که  . 
ان فروند در است ۴۴فروند آن در استان گیالن و  3۰شناور در دریای خزر ماهی کیلکا صید کردند که  7۴آخوندی افزود: سال گذشته 

 .مازندران بوده است
درصد  3۵تن صید ماهیان استخوانی نزدیک به  8۰۰هزار و  ۱۵بیان کرد: از مجموع  97-98وی درباره صید غیر مجاز در سال 

های مربوط به صید آن صید غیر مجاز بوده که آسیب زننده به ذخایر دریایی است، زیرا صیادان غیر مجاز شرایط و دستورالعمل
کنندمان صید، سایز گونه و نوع گونه را رعایت نمیمجاز مانند ز . 

مدیرکل دفتر صید و صیادی سازمان شیالت ایران در پایان تصریح کرد: سازمان شیالت از طریق یگان حفاظت از منابع آبزیان، 
علت نبود شغل کافی در  کند، اما بههای دریابانی و ناجا برای جلوگیری از صید غیر مجاز تالش میکمیسیون تخلفات صیادی، نیرو

دهندنواحی ساحلی کشور، برخی برای تامین معیشت خود با حداقل امکانات در دریا صید غیر مجاز انجام می . 
  لینک خبر
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 شیالت 
 ایرنا  – ۵/3/98تاریخ : 

  درصد افزایش یافت ۴۴صید ماهیان استخوانی دریای خزر 
 ۱5مدیرکل دفتر صید و صیادی سازمان شیالت ایران گفت: صید ماهیان استخوانی در دریای خزر در فصل صید )  -ایرنا  - تهران

98تا اواخر فروردین  97مهر  ۴۴تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل  8۰۰هزارو  ۱۵به نزدیک  ( درصد رشد را نشان می  

  .دهد
آغاز و تا اواخر  97مهر  ۱۵استخوانی از جمله ماهی سفید، کپور، کولی و کفال از  با بیان این که صید ماهیان  «مختار آخوندی » 

درصد سایر گونه  ۱۰درصد کفال و  ۲3درصد مربوط به ماهی سفید،  ۶7افزود: مجموع صید انجام شده  ادامه داشته، 98فروردین 
 درصد رشد نشان می دهد. ۵۶درصد و کفال  ۴8 های اقتصادی بوده که صید ماهی سفید نسبت به سال ماقبل 

درصد آن در استان  ۵8حدود  صید انجام شده در فصل یاد شده،  به گزارش وزارت جهاد کشاورزی ، وی اظهارداشت: مجموع
 درصد در استان گلستان انجام شد. ۵درصد در استان گیالن و  37مازندارن، 

گذشته با مشارکت تعاونی  تکثیر مصنوعی و طبیعی در سالهای وی مساعد بودن شرایط آب و هوایی در نواحی شمال کشور و اثرات
میلیون قطعه بچه  3۰۰تا  ۲۰۰کرد و گفت: هر سال نزدیک به  های صیادی در بازسازی ذخایر آبزی را از دالیل افزایش صید بیان

 دان تکثیر مصنوعی می شود.میلیون قطعه بچه ماهی سفید نیز با کمک صیا 3۰تا  ۲۵ماهی استخوانی در دریای خزر رها سازی و 
تصریح کرد: تکثیر طبیعی از هشت سال پیش در استان های شمالی کشور با کمک تعاونی های صیادی آغاز شده و مشارکت  آخوندی 

 شرکت تعاونی صیادی در تکثیر طبیعی ماهی سفید فعالیت داشتند. ۴۰سال گذشته  آنها در این زمینه رو به افزایش است و
شرکت تعاونی صیادی در صید ماهیان استخوانی دریای خزر فعالیت کردند، گفت:  ۱۲۱این که در فصل صید سال گذشته وی با بیان 

 تن بوده و سهم صید استان مازندران بیشتر و گیالن در حد متوسط بود. 8۱سرانه صید هشت شرکت تعاونی 
 درصد رشد پیدا کرد ۱۵صید کیلکا 

تن ماهی کیلکا در دریای خزر  ۱۵۰هزار و  ۲۶بر اساس آخرین گزارش ها، سال گذشته نزدیک به   آخوندی درباره صید کیلکا افزود:
 رشد نشان می دهد. 96درصد نسبت به سال  ۱۵صید شد که 

در استان  استان گیالن و بقیه فروند آن مربوط به 3۰شناور در دریای خزر ماهی کیلکا صید کردند که  7۴به گفته وی، سال گذشته 
 ندران انجام شد.ماز

تن  8۰۰هزار و  ۱۵از مجموع  خاطر نشان کرد: براساس بررسی انجام شده  این مقام مسئول، درباره صید غیر مجاز در فصل صید
درصد آن صید غیر مجاز بوده که آسیب زننده به ذخایر دریایی است، زیرا صیادان غیر مجاز  3۵صید ماهیان استخوانی نزدیک به 

 لعمل های مربوط به صید مجاز مانند زمان صید، سایز گونه و نوع گونه را رعایت نمی کنند.شرایط و دستورا
یگان حفاظت از منابع آبزیان، کمیسیون تخلفات  اظهار داشت: سازمان شیالت توسط مدیرکل دفتر صید و صیادی سازمان شیالت ایران 

جاز تالش می کند، اما به علت نبود شغل کافی در نواحی ساحلی صیادی، نیروهای دریابانی و ناجا برای جلوگیری از صید غیر م
 کشور، برخی برای تامین معیشت خود با حداقل امکانات در دریا صید غیر مجاز انجام می دهند.

  لینک خبر
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 شکر

 خبرگزاری فارس  – ۲/3/98تاریخ : 

شود تن شکر امروز در بندر امام تخلیه میهزار 33  
هزار تن شکر از مبادی مختلف در بندر امام  ۱68تاکنون  98شود و از ابتدای سال هزار تن شکر اکنون در بندر امام تخلیه می 33

  .خمینی )ره( تخلیه شده است
خام از کوبا در حال تخلیه این کاال در بندر هزار تنی حامل شکر  33به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز کشتی 

 .امام خمینی )ره( است
 .بندر امام خمینی در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد و هاب تخلیه و بارگیری غالت در کشور است

شودیپاناماکس وجود دارد که موجب کاهش قیمت تمام شده کاال م های پاناماکس و پستدر این بندر امکان پهلوگیری کشتی . 
هزار تن شکر در بندر امام خمینی از کشورهای مختلف تخلیه شده است ۱68تاکنون  98از ابتدای سال  . 

هزار تنی که امروز از مبدا کوبا شکر به ایران آورده است در حال تخلیه در بندر امام خمینی است که کاالی اساسی  33کشتی 

شودلی، خراسان رضوی و استان مرکزی منتقل میهای اصفهان، همدان، خراسان شمامستقیم به استان . 
های یکجانبه استترین بنادر کشور با وجود اعمال تحریمبنابر این گزارش بندر امام خمینی )ره( یکی از فعال . 

هزارتن جو از مبدا مالزی در بندر امام خمینی )ره( در حال تخلیه کاال است7۰همچنین امروز کشتی حامل  . 
در بندر امام خمینی تخلیه شده است 98میلیون تن کاالی اساسی از مبادی مختلف در سال  3حدود  98تاکنون در سال  . 

  لینک خبر
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 شکر 

 ایرنا  – ۴/3/98تاریخ : 

  شکر تنظیم بازاری از امروز در خرده فروشی ها عرضه می شود
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از عرضه شکر تنظیم بازاری در سطح خرده فروشی های کشور از امروز  -ایرنا  - تهران

دین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور استخبرداد و گفت: این عرضه عالوه بر عرضه شکر در سطح میا .  
روز شنبه در نشست خبری در زمینه وضعیت بازار شکر کشور افزود: با توجه به باال بودن حجم واردات شکر طی « یزدان سیف»

 یک ماه اخیر، هیچ محدودیتی در تامین شکر صنف، صنعت و خانوار نداریم.
هزارتن شکر پیش فاکتور و حواله آن برای افراد مختلف اعم از مصرف کنندگان،  3۴9دای اردیبهشت ماه وی تصریح کرد: در ابت

فروشگاه های زنجیره ای، اتحادیه قنادان، شرکت های وابسته به شیرینی و شکالت و ستادهای تنظیم بازار استان ها و همه کسانی که 
 درخواست کننده بودند، صادر شده است.

هزارتن  ۲3۲هزارتن پیش فاکتور برای پرداخت وجه ارایه شد که از این میزان، وجه  3۴8سئول، اظهارداشت: نزدیک این مقام م
 واریز شده است.  آن

 یک ماه اخیر هزارتن شکر در ۲۰۰عرضه 
 ۱7۶ن میزان هزارتن شکر تامین و به بازار عرضه شده است که از ای ۲۰۰وی گفت: از ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون در مجموع 

 هزارتن مربوط به چهار روز ابتدای خردادماه می شود. 3۰هزارتن مربوط به اردیبهشت ماه و 
سیف با بیان اینکه نوسانات فصلی در تنش های قیمتی تاثیرگذار است افزود: متعادل شدن بازار کمی زمان بر است اما ما بیش از یک 

 فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور از جمله هایپر، کوروش، اتکا توزیع داریم. ماه است که در اکثر میادین میوه و تره بار و
تن شکر  3۵۰هزارتن شکر برای تهران در حال تامین است که تا به امروز  ۲به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، روزانه نزدیک 
 فقط در میادین میوه و تره بار تهران توزیع شده است.

روز بازار شکر از آرامش نسبی برخوردار است اما برای رسیدن به آرامش مطلوب مورد نظر ما هنوز فاصله وی با بیان اینکه ام
داریم افزود: اکنون برخی از استان های کشوردر دریافت حواله شکر خود دچار مشکالتی هستند اما ما اعالم می کنیم آمادگی ارایه 

مساجد و هیات های مذهبی ایام قدر را داریم به طوری که متقاضیان با شکر برای همه مصارف صنف، صنعت و خانوار و حتی 
 مراجعه به شرکت های غله و خدمات بازرگانی استان ها و ستاد شرکت بازرگانی دولتی ایران شکر مورد نیاز خود را تحویل بگیرند.

 دو کشتی شکر بخش خصوصی در بندر پهلو گرفت
در تامین شکر کشور با توجه به تمهیداتی که در بخش دولتی و خصوصی اتفاق افتاده است نداریم سیف با تاکید براین که ما هیچ مشکلی 

اظهارداشت: دو کشتی تامین شکر بخش خصوصی از هفته گذشته وارد بنادر کشور شدند که ورود این کشتی ها باعث کاهش فشار 
 روی دولت می شود

خانوار به وفور در سطح بازار و فروشگاه های زنجیره ای حتی شرکت های  وی ادامه داد: شکر مورد نیاز صنف، صنعت و مصارف
تومان در واحدهای خرده  3،۵۰۰تومان درب کارخانه،  3،۴۰۰پخش کاالهای اساسی فراهم است و قیمت هر کیلوگرم شکر فله ای 

 تومان است. ۴،۵۰۰تا  ۴۰۰۰گرمی بین  9۰۰و هر بسته بندی 3۵۰۰فروشی برای مصرف کنندگان 
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: البته برخی فروشگاه های زنجیره ای همچون شهروند نیز برای اینکه با شلوغی یا 

 مشکلی در توزیع این محصول مواجه نشوند، از این موضوع استقبال نکرده اند و درخواستی برای دریافت حواله شکر نداشته اند.
 شکر هستند برخی به دنبال باال بودن قیمت

تومان در سطح برخی خرده فروشی ها گفت: برخی افراد به دلیل خرید شکر  9،۰۰۰سیف درباره عرضه شکر با قیمت های بیش از 
با قیمت های باال خریداری کرده اند که برای سود بیشتر یا جلوگیری از ضرر خود نمی خواهند که قیمت شکر کاهش پیدا کند که به 

 مت ها می گویند، بنابراین از رسانه ها بهره برداری می کنند تا با تداوم هیجان بازار، قیمت شکر کاهش پیدا نکند.این امر چسبندگی قی
 به گفته و ی، در علم اقتصاد اصلی به نام چسبندگی قیمت وجود دارد که این اصل درباره شکر اتفاق افتاده است.

ه بازار این محصول کمک کنند گفت: اکنون ما کانال های متعددی برای تامین و وی از رسانه ها خواست تا در انتقال مطالب واقعی ب
 عرضه شکر با قیمت های مصوب داریم.

این مسئول به مردم توصیه کرد: شکر را از خرده فروشی ها و فروشگاه ها با قیمت هایی باالتر از نرخ های مصوب خریداری نکنند 
 سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی کشور تماس بگیرند و مراتب را گزارش دهند. ۱۲۴ و در صورت مشاهده گران فروشی با شماره

سیف از تعاونی ها و اتحادیه های کارمندی و کارگری خواست تا برای دریافت شکر های تنظیم بازاری اقدام کنند تا شکر مورد نیاز 
 مردم از طرق مختلف تامین شود.

http://awnrc.com/index.php
http://awnrc.com/index.php
https://www.irna.ir/news/83326973/شکر-تنظیم-بازاری-از-امروز-در-خرده-فروشی-ها-عرضه-می-شود


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

tp://awnrc.com/index.phpht                                                                                       1398اول خردادماه اهم اخبار کشاورزی هفته 

 
 

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

شرکت های بسته بندی گفت: اکنون پرونده هایی برای محتکران از جمله کارخانجات نیشکری  وی درباره احتکار برخی فروشندگان و
 تشکیل شده و در حال رسیدگی است که امیدواریم زودتر رسیدگی شوند.

 هزارتن شکر تا پایان تیرماه امسال وارد کشور می شود 8۰۰
هزارتن شکر توسط بخش خصوصی و کارخانه های قند  8۰۰ون بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: اکن

 ثبت سفارش و در حال تامین و واردات است.
 8۰۰وی با بیان اینکه تاکنون دو کشتی شکر بخش خصوصی وارد کشور شده است افزود: امیدواریم تا اواخر تیرماه امسال همه 

ت تولیدات داخل چغندرقند و نیشکر وارد و ذخیره سازی شود تا تولید هزارتن شکر وارداتی برای متعادل شدن بازار و پیش از برداش
 کنندگان داخلی دچار ضرر و زیان نشوند.

هزارتن برای مصارف تنظیم بازاری واردات داریم که با  ۴۰۰وی ادامه داد: تا به امروز ذخایر استراتژیک را تامین کردیم و بالغ بر 
 ران بخشی از تولید شکر را داشته باشیم و هم بازار را به حالت متعادل برسانیم.این حجم از تامین شکر هم توانستیم جب

 هزار تن برنج در دو ماه ۴۱۵واردات 
هزارتن  ۴۱۵ماهه  ۲مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه برای واردات برنج هیچ مشکلی نداریم، گفت: امسال در 

 ختلف تامین شد.انواع برنج وارداتی از کشورهای م
درباره وضعیت بازار برنج، گندم و نان افزود: آمریکا و متحدانش چالش هایی که برای ایران ایجاد کرده اند تا در جریان  «سیف 

تجارت و تامین کاالهای اساسی کشور با مشکالت روبرو شوند، اما جمهوری اسالمی ایران با برخی از متحدان امریکا مهربانی داشته 
 است.

 سال است که با این سختی ها و ناجوانمردی ها کنار آمده و از این مرحله هم گذر خواهیم کرد. ۴۰ی اضافه کرد: ایران اسالمی و
سیف اظهارداشت: آنها قصد داشتند که جمهوری اسالمی در تامین کاالهای اساسی کشور دچار مشکل شود، اما امسال تاکنون یک 

از گذشته وارد کشور شده و توانستیم جریان تامین بهتر و روان تری داشته باشیم تاجایی که هفته  هزارتن کاال بیشتر ۲۰۰میلیون و 
 فروند کشتی در بندرگاه ها معطل تخلیه بار بودند. 3۱گذشته در بندر امام خمینی )ره( اسکله خالی برای کشتی ها وجود نداشت و 

ردات به سهولت در حال جریان است، گفت: باال بودن حجم و تنوع واردات معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه جریان وا
برنج به کشور، گویای آن است که احتمال تغییر قیمت این محصول بعید است، اکنون برنج وارداتی با قیمت هایی کمتر از نرخ مصوب 
 به بازار عرضه می شود.

 میلیون تن برنج وارد کشور شده بود. ۱.7حدود  97تن برنج، در سال میلیون  ۱.3نزدیک  9۶وی تصریح کرد: طبق آمارها در سال 
 نانوایی ها و گندم یارانه ای
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دیگر نانوایی آزادپز فعالیت ندارد، اظهارداشت: امروز همه نانوایی ها با استفاده از سامانه 

 بنابراین دیگر نانوایی نمی تواند ادعا کند که آزادپز است. بانک سپه، گندم یارانه ای دریافت می کنند و
وی درباره نرخ های متفاوت در نانوایی ها گفت: برخی واحدهای نانوایی مدعی هستند که براساس درخواست مشتری در اندازه و تنوع 
 نان پول دریافت می کنند.

نوایی ها رسیدگی کنند و اجازه فروش نان به قیمت های باالتر از سیف خواستار آن شد تا دستگاه های نظارتی نسبت به تخلف های نا
 نرخ های مصوب را ندهند.
وی ضمن تاکید براین که نانوایی ها اجازه افزایش قیمت نان را ندارند، گفت: برخی اتحادیه ها چند سالی است که نرخ جدید نگرفته اند 

 ب تخطی کنند.و همراهی دارند، اما دلیلی ندارد که از قیمت های مصو
 به گفته این مقام مسئول، هرچند به دلیل افزایش نرخ تورم افزایش قیمت نان توسط شورای گندم وآرد کشور در حال بررسی است.

نمره داشته که نسبت به سال  8۵.۴حدود  98وی درباره کیفیت نان اضافه کرد: براساس آمارسنجی ها کیفیت نان در فروردین ماه سال 
 م درصد افزایش را نشان می دهد.گذشته سه ده

درصدی خرید تضمینی گندم ۱۵افزایش   
سیف درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و دانه روغنی تصریح کرد: تاکنون از ابتدای فصل برداشت بیش از یک میلیون و 

را نشان می دهد درصدی ۱۵هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  8۰۰ . 
درصد این مبلغ پرداخت شده و بقیه درحال  9۰میلیارد لایر یعنی  ۶۰۰هزارو  ۲9همچنین تا به امروز نزدیک به  :وی افزود

 .پرداخت است که بخشی از این منابع از محل یارانه نان، منابع شرکت بازرگانی دولتی ایران و تهسیالت بانکی در حال تامین است
میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شود، زیرا با توجه به بارندگی ها در استان بوشهر سه  ۱۱.۵کرد: امسال  سیف پیش بینی

 .برابر سال گذشته تولید انجام شد
 

هزارتن کلزا ۱3۰خریداری   
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زان خریداری شده هزارتن دانه کلزا از کشاور ۱3۰مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تاکنون از ابتدای فصل برداشت 
 .که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد افزایش داشته است

میلیارد لایر از پول کشاورزان به حسابشان واریز شده، اضافه کرد: واردات در این  ۴۰۰وی با اشاره به اینکه تاکنون سه هزارو 
ماه گذشته شرایط خوبی دارد 8۱زمینه نیز به خوبی در حال انجام است به طوری که ذخایر کشور نسبت به  . 

 تالش برای حل مشکل حمل چغندرقند
سیف درباره مشکل کمبود کامیون چغندر کاران گفت: اکنون به دلیل افزایش حجم تولیدات، برداشت محصول و واردات کاالهای 

ا مشکالتی روبرو شده ایم که اساسی در بنادر استان های جنوبی کشور در بحث حمل و نقل به دلیل محدودیت در ظرفیت ناوگان ب
 .بزودی حل می شود

وی اضافه کرد: برای حل مشکل چغندرکاران نیز هفته گذشته طی جلسه ای با دستگاه های مربوطه قرار شد برای سوخت، روغن 
 .موتور و الستیک کامیون ها سهمیه ای د ر نظر گرفته شود تا بارگیری و تخلیه بار با سرعت بیشتری انجام شود

 
  لینک خبر
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 شکر 
 خبرگزاری فارس  – ۱/3/98تاریخ : 

 ششمین کشتی حامل شکر خام در بندر شهید رجایی پهلو گرفت 
گردد؟ تومان بر می 34۰۰فت، شکر در بازاربه قیمت کیلویی ششمین کشتی حامل شکر خام وارداتی در اسکله شهید رجایی پهلو گر  

مسعود دشوارگر از ورود ششمین  6به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
شکر خام به بندر شهید رجایی در استان هرمزگان خبر داد  هزار تن 33حامل  کشتی . 

پهلو گرفت  بندر این وز گذشته درر  دشوارگر گفت: این کشتی . 
های کشور استان  عملیات تخلیه شکر خام خبر داد و افزود: به محض تخلیه، شکر خام به کارخانجات تصفیه شکر در  وی از آغاز

 .ارسال می شود
گفته بهمن دانایی دبیر هزار تومان باال رفت. این در حالی است که به  ۱۰تومان تا  34۰۰قیمت شکر در ماههای گذشته از کیلویی 

هزار تن مازاد نیاز در کشور وجود دارد 6۰۰انجمن قند و شکر یک میلیون و  . 
 .ایران ساالنه به واردات حدود یک میلیون تن شکر نیاز دارد که به گفته مسئوالن بسیار بیشتر از این میزان وارد شده است

رود اما تومانت به فروش می 34۰۰ها به قیمت کیلویی رخی فروشگاهدولت توزیع شکر تنظیم بازاری را هم آغاز کرده که در ب
  .همچنان بسیاری هستند که به این نوع شکر با قیمت دولتی دسترسی ندارند

  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها
 خبرگزاری  فارس  – 3/3/98یخ : تار

 توضیح دبیر انجمن صنایع لبنی برای باال رفتن قیمت شیر 
رغم اینکه بارها به مسئوالن درصد افزایش یافته و به ۲7دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: طی دو ماه گذشته هزینه تولید صنایع لبنی 

ما توجهی نکردنددولتی التماس کردیم که وضعیت صنایع لبنی را مشخص کنند، ا .  
تومان افزایش  8۰۰های لبنی قیمت شیر را در هر بطری به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز یکی از شرکت

داده است. از آنجایی که این افزایش قیمت کامالً خودسرانه و بدون ورود مجوزی از سوی ستاد تنظیم بازار بوده با دبیر انجمن صنایع 
وگو کردیمره دلیل این افزایش قیمت گفتلبنی دربا . 

اطالعی کرد و ادامه داد: بنده در مسافرت هستم و شاید دبیر انجمن صنایع لبنی درباره افزایش قیمت لبنیات، اظهار بی رضا باکری
های خود را تغییر داده و یا برای جامعه هدفی این محصوالت را تولید کرده باشندبندیآنها بسته . 
درصد چربی است، گفت: طی دو ماه  ۱.۵های یک لیتری با های قبلی و بطریها کامالً مشابه بستهاسخ به اینکه این بستهوی در پ

درصد افزایش یافته است۲7گذشته هزینه تمام شده محصوالت لبنی  . 
ی را تعیین و تکلیف کنند و آنها را دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد: بارها به مسئوالن و دولت التماس کردیم که وضعیت صنایع لبن

 .از ورشکستگی نجات دهند، اما هیچ پاسخی نشنیدیم
درصدی داشته باشند، اما  3تا  ۲درصدی رشد قیمت  ۲7افزایش هزینه   باکری گفت: صنایع لبنی حتی حاضر بودند، تا در ازای

 .کسی توجهی نکرد
بکنم. صنایع لبنی گرفتار هستند و با قیمت باالتری محصول خود را تولید دانم چه کار باید وی افزود: در حال حاضر من هم نمی

 .میکنند و حاشیه سود آنها بسیار کم است و بسیاری هم متضرر میشوند
  لینک خبر
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 شیر و فرآورده ها 

 ایرنا  – ۴/3/98یخ : تار

  درصدی نرخ شیرخام هستند ۲۲.5دامداران در انتظار افزایش 
لید در سال جدید، پیشنهاد افزایش قیمت هر رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به افزایش هزینه های تو –ایرنا  – تهران

تومان به دولت ارایه شده و در دستور کار قرار گرفته است ۵7۵کیلوگرم شیرخام به دو هزار و  .  
احمد مقدسی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: پیشنهاد آنالیز شده افزایش قیمت شیرخام از اواخر فروردین ماه 

 به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه شده است. امسال
وی تصریح کرد: در حال حاضر دامداران در انتظار افزایش قیمت شیرخام هستند تا بتوانند با حاشیه سود مناسب این محصول را تولید 

 و در اختیار صنایع قرار دهند.
ال گذشته ستاد تنظیم بازار تاکنون قیمت پایه هر کیلوگرم شیرخام دو هزار تومان بوده است که با احتساب به گفته وی، طبق مصوبه س

درصد و کرایه حمل و نقل این محصول با  3درصد و پروتئین باالی  3.۵هزار، چربی  ۱۰۰جوایز بهداشتی، بار میکروبی کمتر از 
 شد.ی میتومان نیز از دامداران خریدار ۲۰۰نرخ دو هزار و 

 اند و تا ابالغ مصوبه جدید نیز چنین اتفاقی رخوی اظهارداشت: تولید کنندگان شیرخام تاکنون هیچ افزایش قیمتی در شیرخام نداشته
 دهد.نمی

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: در صورتی که صنایع افزایش قیمتی در محصوالت خود ارائه کنند، خودسرانه است و به طور 
 دنبال ایجاد التهاب در بازار هستند.حتم به 

تواند شیرخشک و حتی بخشی هزارتن می 7۰۰میلیون و  ۱۰وی ادامه داد: با وجود اینکه اکنون صنعت شیرخام کشور با تولید بیش از 
تومانی  ۴۲۰۰ا ارز از کره مورد نیاز کشور را تأمین کند اما صنایع به دنبال این هستند تا با فشار روی دولت، بتوانند شیرخشک را ب

 وارد کنند.
شود که از این میزان ساالنه یک میلیون تن وارد صنایع لبنی می 7وی افزود: درحال حاضر از این میزان تولید شیرخام کشور بیش از 

 رسد.شود و مابقی شیرخام تولیدی کشور به خود مصرفی میمیلیون از این محصول به کشورهای هدف صادر می
هزارتن  9۰۰هزارتن شیرخام در کشور تولید شد که از این میزان بیش از  733میلیون و  ۱۰نا، طبق امار سال گذشته به گزارش ایر

 های لبنی صادر شده بود.شیر در قالب فراورده
 کیلوگرم برای هر ایرانی محاسبه شده بود. ۱۲۰سرانه مصرف شیرخام سال گذشته 

 
  لینک خبر
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 صادرات و واردات
 خبرگزاری فارس  – 3/3/98تاریخ : 

زمینی آزاد شد صادرات پیاز و سیب  
زمینی و پیاز را لغو کردای به گمرک جمهوری اسالمی ایران ممنوعیت صادرات سیبیوزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه .  

زمینی لغو شدزارش خبرگزاری فارس، با دستور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ممنوعیت صادرات پیاز و سیببه گ . 
کل گمرک جمهوری اسالمی ایران آمده استدر نامه وزیر صنعت به رئیس : 

 جناب آقای میراشرفی
کل گمرک جمهوری اسالمی ایرانرئیس  

زمینییاز و سیببا سالم عنوان: رفع ممنوعیت صادرات پ  
زمینی و پیاز و با توجه به ضرورت استمرار در خصوص ممنوعیت صادرات سیب 98.۱.۱۰مورخ  6۰.۲۱6۰5پیرو نامه شماره 

زمینی از تاریخ صدور این نامه به گمرکات تولید و تنظیم بازار کشور مقتضی است موضوع رفع ممنوعیت صادرات پیاز و سیب
 .اجرایی ابالغ گردد

  لینک خبر
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 صادرات و واردات 

 خبرنگاران جوان  – 7/3/98تاریخ : 

 مشکالت صادرات محصوالت کشاورزی همچنان پابرجاست/افزایش تعرفه راهکار مناسب تعادل محصوالت کشاورزی
شودرو میهای در بسته با مشکالتی روبهاقهر از گاهی صادرات محصوالت کشاورزی به سبب تصمیمات یک شبه مسئوالن در ات . 

صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار ، هر از گاهی صادرات محصوالت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان 

تصمیمات یک شبه مسئوالن در اتاق های در بسته با مشکالتی روبرو می شود که این امر موجب شده است تا  کشاورزی به سبب
 .صادرکنندگان دیگر در بازار های هدف جایگاهی نداشته باشند

لیت از ریل اصلی، بسیاری از صادرکنندگان واقعی که سال ها در این حوزه فعا صادرات محصوالت کشاورزی با توجه به خروج
داشتند، از میدان خارج شدند که این امر بر آشفتگی بازار و کمبود محصوالت کشاورزی به واسطه حضور تجار خارجی در میادین 

 .عمده فروشی و استفاده از کارت های یکبار مصرف دامن زد
وه و تره بار، بسیاری از بسیاری از مسئوالن بر این باورند که با توجه به ریسک باالی تولید و فساد پذیری محصوالت می

صادرکنندگان به سبب اتخاذ تصمیمات یک شبه و مسائل و مشکالت پیش روی صادرات حاضر به ادامه این امر نیستند، در حالیکه 
 .در شرایط فعلی تحریم ارز آوری از اهمیت باالیی در کشور برخوردار است

صادرات، مسائل و مشکالت پیش روی صادرکنندگان و علت  ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت  حال به سراغ مسئوالن
که انحصار بازار داخل است، با خبر شویم میادین میوه و تره بار حضور تجار خارجی در : 

 صادرکنندگان واقعی از میدان خارج شدند/صادرات محصوالت کشاورزی به طور مویرگی در حال انجام است 
، با اشاره به اینکه صنعت، تجارت و کشاورزی ت کشاورزی در گفت و گو با خبرنگاررضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوال

صادرات محصوالت کشاورزی از ریل خارج شده است، بیان کرد: در حال حاضر تجار خارجی به مزارع، باغات و میادین عمده 
و با خرید بی رویه و جارو زدن بازار بر نوسان قیمت در بازار دامن   اخلی است، ورود پیدا کردهفروشی که در انحصار بخش د

زنندمی . 
وی افزود: با توجه به مشکالت پیش روی صادرات و ریسک باالی تولید و فساد پذیری محصوالت میوه و تره بار، صادرکنندگان 

 .واقعی از میدان خارج شدند
های جانبی، صادرات محصوالت کشاورزی به طور مویرگی در حال جه به شرایط فعلی تحریم و سایر هزینهبه گفته نورانی، با تو

 .انجام است
شوند و با هر قیمتی اقدام به خرید رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی ادامه داد: هم اکنون تجار خارجی وارد بازار عمده فروشی می

دهندها را افزایش میبا کمبود در بازار، قیمتکنند که در نهایت محصوالت کشاورزی می . 
های یکبار مصرف در حال انجام است، بیان کرد: در ایام قبل از عید وی با اشاره به اینکه صادرات محصوالت کشاورزی با کارت

داخل کاهش دادند تجار خارجی با خرید بی رویه سیب و پرتقال از میادین عمده فروشی، زمینه را برای عرضه محصول در بازار 
فروردین ممنوع اعالم شد ۱۵محصول تا  ۲که در نهایت به سبب افزایش قیمت، صادرات این  . 

زند/ سرمازدگی اخیر بر قیمت محصوالت باغی اثر گذاشته است؟تولید میوه رکورد می :بیشتر بخوانید  
رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی با بیان اینکه هر از گاهی صادرات بی رویه محصوالت در بازار داخل نوساناتی را ایجاد 

های مربوط با یکدیگر باید برنامه ریزی کنند تا کمبود ن توسعه تجارت و تشکلکند، گفت: وزارت جهاد کشاورزی، سازمامی
 .محصوالت در بازار داخل بر نوسان قیمت دامن نزند

وی با بیان اینکه ورود صادرکنندگان غیر واقعی معضالت متعددی را به همراه دارد، تصریح کرد: اتخاذ تصمیمات یک شبه برای 
رود که تصمیم بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز به داخل تهدیدی برای صادرکنندگان به شمار می صادرات و ممنوعیت صادرات،

خواهند شد، در حالیکه با بازگرداندن صادرات به ریل  98با این وجود تنها تعداد معدودی از صادرکنندگان واقعی وارد بازار سال 
کننداصلی، صادرکنندگان واقعی ورود پیدا می . 

یک شبه مسئوالن تولید محصوالت کشاورزی را دچار مشکل می کند تصمیمات  
، با اشاره به راهکار صنعت، تجارت و کشاورزی مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفت و گو با خبرنگار

بازار اظهار کرد: براساس آرمان نظام مقدس جمهوری اسالمی و برنامه چشم انداز  برقراری تعادل قیمت محصوالت کشاورزی در
میلیون نفر جمعیت غذا تامین کنیم که با این وجود اگر برنامه منظمی برای بخش صادرات داشته  3۰۰ساله، حداقل باید برای  ۲۰

 .باشیم، بدون تردید برای تامین بازار مشکلی نخواهیم داشت
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شرایط کنونی تحریم، از لحاظ اقتصادی شرایط سختی داریم که برای بیرون آمدن از اقتصاد فعلی نباید صادرات را  وی افزود: در
 .رها کنیم

های صادراتی را های سنگینی همراه است، پس نباید بازارهای صادراتی با هزینهشادلو ادامه داد: با توجه به آنکه بدست آوردن بازار
های صادراتی را از ما بگیرندهای ثالث بتوانند فرصتاز دست بدهیم تا کشور . 

میلیون تن افزایش  ۱۲۰میلیون به  ۲۰های بعد از انقالب از طی سال محصوالت کشاورزی این مقام مسئول با اشاره به اینکه تولید
ای صورت گیرد تا رات باید به گونهها و شرایط مساعد اقلیمی، برنامه ریزی صادیافته است، بیان کرد: با توجه به افزایش بارندگی

 .خللی به تولید داخل وارد نشود
وی با اشاره به اینکه امسال در تولید محصوالت زراعی، باغی و سبزی و صیفی شرایط مساعدی داریم، بیان کرد: افزایش میزان 

به سبب کم آبی وجود نداشت، به های گذشته امکان کشت محصول بارش و رحمت الهی موجب شد تا بسیاری از مناطق که در سال
 .زیر کشت بروند

شادلو با انتقاد از تصمیمات یک شبه مسئوالن مبنی بر ممنوعیت صادرات گفت: صادرات محصوالت کشاورزی نباید مقطعی اتفاق 
های صادراتی را از دست بدهیمهای یک شبه صادرات موجب شده است تا حداقل فرصتبیفتد چرا که ممنوعیت . 

ئیس اتحادیه باغداران در پایان تصریح کرد: با وجود ریسک باالی تولید، تولیدکنندگان نباید دغدغه و نگران بازار نایب ر
رودمحصوالتشان را داشته باشند، از این رو استمرار صادرات محصوالت کشاورزی یک ضرورت به شمار می . 

 افزایش تعرفه راهکار مناسب تعادل محصوالت کشاورزی است
، با صنعت، تجارت و کشاورزی ابری رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگارحسن ص

ه نوسان نرخ های بسیاری روبروست، اظهار کرد: با توجه بانتقاد از این مسئله که صادرات محصوالت کشاورزی با فراز و فرود
ارز و فاصله قیمت محصوالت در بازار داخل و صادرات، بسیاری از تجار با ازدیاد صادرات محصوالت کشاورزی و کمبود در 

زنندبازار داخل بر افزایش قیمت دامن می . 
تا تولیدکنندگان و وی افزود: با توجه به افزایش تولید محصوالت کشاورزی باید برای صادرات برنامه ریزی منسجمی صورت گیرد 

 .مصرف کنندگان متحمل زیان نشوند
صابری افزایش تعرفه را راهکار مناسب تعادل محصوالت کشاورزی دانست و گفت: دریافت تعرفه از صادرکنندگان بر تعادل 

 .صادرات و حفظ بازار داخل و صادرات تاثیر بسزایی دارد
های شاورزی را امری ضروری دانست و گفت: صادرکنندگان به سبب سودرئیس اتحادیه بارفروشان در پایان صادرات محصوالت ک

کنند که افزایش تعرفه بر کنترل قیمت و بازار تاثیر ها بر بازار داخل نوساناتی را ایجاد میغیر منطقی صادرات و خالی کردن انبار
 .بسزایی دارد

  لینک خبر
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 صنایع غذایی
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 گل و گیاهان صنعتی

خبرنگاارن جوان  -5/3/98تاریخ :   

درصدی متعلقات گل در بازار 3۰۰زایش بازار گل در رکود است/ اف   
 .یک مقام مسئول گفت: در حال حاضر خرید و فروش گل در بازار کم و رکود در این صنف حاکم است

و کشاورزی صنعت، تجارت اکبر شاهرخی رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی  

گفت: درحال حاضر خرید و فروش گل در بازار کم و رکود در این صنف حاکم است بازار گل درباره  ، باشگاه خبرنگاران جوان . 
توان به ار ارزان است اظهار کرد: علت این امر را میدر باز قیمت گل رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران با اشاره به اینکه

های قدر نسبت دادماه مبارک رمضان و شب . 
هزار تومان ۲۰بازار گل در آستانه شب عید/قیمت گل الله  :بیشتر بخوانید   

هزار  ۱۰ای هزار تومان، میخک دسته ۱۰تا  8ر داد و اظهار کرد: گل رز بین ها در بازار خبشاهرخی در ادامه از قیمت برخی گل
هزار تومان است ۲۰تا  ۱۰هزار تومان، لیلیوم  ۱۰ای تومان، آنتریوم شاخه . 

درصدی در بازار داشته است تصریح کرد: بیشتر متعلقات گل وارداتی است 3۰۰شاهرخی با بیان اینکه متعلقات گل افزایش   . 
ها در برخی مناطق متفاوت باشد، اما این موضوع، را تحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران یادآوری کرد: شاید قیمت برخی گلرئیس ا

ها در تمامی نقاط نسبت دادتوان به قیمت تمامی گلنمی . 
وشان باالست و خرید مردم شاهرخی ابراز امیدواری کرد که بازار گل باید روند بهتری به خود بگیرد چرا که خرج و هزینه گل فر

تواند به بازار گل فروشان کمک کندمی . 
رونق  بازار گل همانند سایر اصناف بتواند در جهت تحقق  رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه تهران با اشاره به اینکه امیدواریم

یابد که نرخ ارز در بازار ثابت شود چرا که نرخ متعلقات گل در بازار بعلت گام بردارد افزود: زمانی این امر تحقق می تولید

 .وارداتی بودن باالست
ف و طرح شکایت اتحادیه های دارای مجوز خریداری کنند تا در صورت تخلشود که از مغازهوی بیان کرد: به مردم توصیه می

 .بتواند با متخلفان و گران فروشان برخورد کند
 لینک خبر
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 گندم 
 خبرگزاری فارس – 7/3/98تاریخ : 

  شودخودکفایی گندم امسال برای چهارمین سال تکرار می
ها خودکفایی در تولید گندم برای چهارمین سال درصدی خرید گندم در برخی از استان 800مجری طرح گندم گفت: امسال با رشد 

شودتکرار می .  
وگوی شبکه خبر سیما اعالم کردبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجری طرح گندم در برنامه گفت به رغم کاهش  :

وری امسال کشور برای چهارمین سال پیاپی در تولید گندم های مناسب و ارتقای بهرهکشت گندم با بارشدرصدی سطح زیر  ۱۲
  .خودکفا شد

میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و برنامه خرید کماکان ادامه دارد در بسیاری از مناطق  ۲پور گفت: تاکنون اسفندیاری
شودو تیر ماه انجام می سردسیر برداشت گندم در اواخر خرداد .  

جویی ارزی با صرفه  انجام دهیم 9۲های قبل از شدیم واردات گندم همانند سالبه گفته مجری طرح گندم، در صورتی که مجبور می
شدیمتا میلیارد دالری که اکنون به دست آمده مواجه نمی 9 .  

شود و تومان انجام می ۱7۰۰ه و خرید تضمینی گندم هم با قیمت درصد افزایش داشت 35تا  3۰وی گفت: افزایش تولید گندم امسال 
میلیون تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است ۲تومان است و تاکنون  ۱77۰خرید گندم برای بخش صنعت  . 

گاه نخست تولید گندم قرار دارد و تاکنون وجود داشته استان خوزستان در جای  پور، با توجه به برنامه خرید گندم کهبه گفته اسفندیاری
هزار تن خرید وجود داشته اما امسال این رقم به  ۱6همچنین بوشهر، امسال رکورد شکسته به طوری که سال گذشته در این استان 

درصد است 8۰۰هزار تن رسیده که حاکی از رشد  ۱4۱ .  
کیلوگرم و برای  ۱۱۰و متوسط سرانه مصرف نان  کیلوگرم است ۱65به گفته مجری طرح گندم، سرانه مصرف گندم در کشور 

کیلوگرم است ۱3۰صنف صنعت حدود  . 
وی با اشاره به ممنوع بودن صادرات گندم و آرد، گفت: درباره قاچاق گندم و آرد نگرانی وجود ندارد و مبادالت مرزی به طور 

ای است که برآورد مبادالت مرزی تولید به اندازه محدود همیشه انجام گرفته و نگرانی در مورد قاچاق خوراک دام و طیور است.
تواند نگرانی ایجاد کندهزار تنی گندم و آرد نمی 4۰۰تا  3۰۰ . 

 ۱7۰۰کند تا گندم را با نرخ کاران استان خوزستان انتقاد داشتند که دولت کشاورزان را مجبور میبه گزارش فارس، پیش از این گندم
دهند کشاورز به آنها بفروشد، از سوی نی اگر خریدار با قیمت باالتری وجود داشته باشد اجازه نمیتومان به خود آنها بفروشند یع

ای ابالغ شده که مبادالت بین استانی ممنوع شده است. یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در پاسخ به این دیگر مصوبه
را به قیمت باالتری بفروشند؟گفت: تمام تولید گندم داخلی باید صرف تولید دهدکه گندم سوال که آیا دولت به کشاورزان اجازه نمی

داخل بشود و محدودیت در فروش و حمل استانی تنها برای جلوگیری از قاچاق است. قیمت دو برابری گندم در کشورهای همجوار 
  .باعث افزایش نگرانی از قاچاق گندم به کشورهای همسایه شده است

  لینک خبر 
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 گندم 

 خبرگزاری فارس – ۵/3/98تاریخ : 

شود میلیون تن گندم/خودکفایی گندم سومین سال متوالی تکرار می ۱۴.5پیش بینی برداشت   
هزار تن گندم از مزارع آبی و دیم کشور  ۵۰۰میلیون و  ۱۴معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال بالغ بر 

  .برداشت می شود
 ۲به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهندس عباس کشاورز در بازدید از مزارع گندم شهرستان نمین گفت: امسال 

شده استهزار هکتار هم گندم دیم کشت  7۰۰میلیون و  3هزار هکتار گندم آبی و نزدیک  ۴۰میلیون و  . 
هزار تن گندم برداشت شود ۵۰۰میلیون و  ۱۴هکتار مزارع گندم پیش بینی می شود  7۵۰میلیون و  ۵وی افزود: از این  . 

و نیم میلیون تن برداشت گندم  ۱۵معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: پیش بینی ما قبل از سیل در برخی استان های کشور، نزدیک 
ی کشاورزی گندم کشور در استان خوزستان زیر آب رفتهزار هکتار از اراض ۶۵بود که  . 

میلیون تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان کشور خریداری شود ۱۱.۵وی افزود: پیش بینی می شود امسال  . 
ور میزان مصرف گندم در کش به گزارش فارس با این میزان تولید خودکفایی گندم کشور برای سومین سال پیاپی تکرار خواهد شد،

میلیون تن گندم از گندمکاران خریداری شود ۱۱.5بینی شده میلیون تن است که پیش ۱۱ . 
شودالبته بخشی به عنوان خود مصرفی و نیز بذر برای کشت کشاورزان نیاز است که در چرخه مصرف جامعه حساب نمی . 

 
 لینک خبر
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 متفرقه
 خبرگزاری فارس  – 3/3/98تاریخ : 

هزار میلیارد تومانی سیل به کشاورزی  ۱۲خسارت   
هزار میلیارد  ۱۲جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده گفت: با توجه به خسارات وارده سیل به بخش کشاورزی، باید 

ن خسارت در بخش کشاورزی پرداخت شودتومان جبرا .  
وگوی ویژه خبری پنجشنبه ، اسماعیل نجار با حضور در برنامه گفتصدا و سیمابه گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری 

آمادگی و مقابله، بازسازی و شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه همه مراحل مدیریت بحران از جمله پیش بینی و پیشگیری، 
های مسلح و مردم های اجرایی کشور و نیرونوسازی و بازتوانی باید رعایت شود، افزود: مدیریت همچنین شامل اقدامات همه دستگاه

 .است
 .وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران، هماهنگ کننده، حمایت کننده، سیاستگذار و نظارت کننده است

هزار  ۲۰ه اینکه سیل اخیر خسارات سنگینی را بر کشور تحمیل کرده است، گفت: بر اساس برآورد اولیه حدود نجار با اشاره ب
ها هم های بالعوض باید به مردم پرداخت شود و بانکهزار میلیارد تومان کمک 9هاست و میلیارد تومان خسارت تخریب زیرساخت

ت کنندهزار میلیارد تومان باید تسهیالت پرداخ ۱۵حدود  . 
هزار میلیارد تومان  ۵ها های بالعوض به مردم و بانکهزار میلیارد تومان کمک 3وی افزود: در مرحله اول قرار بود حدود 

 .تسهیالت پرداخت کنند، به ویژه اینکه بخش کشاورزی و مسکن باید در اولویت قرار گیرند
از این مبلغ در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت به بخش جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناق سیل زده گفت: نیمی 

 ۵۰های مسئول بازسازی و تعمیری قرار گرفته است و کشاورزی و نیمی از آن در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی برای واحد
 .درصد آن تخصیص داده شده است و بقیه هم تخصیص داده خواهد شد

دهد، میلیارد تومان در اختیار صندوق توسعه بیمه کشاورزی قرار می ۵۰۰االنه حدود هزار تا هزار و نجار با بیان اینکه دولت س
میلیارد  ۱۶۰ها میلیارد و پرداخت ۱۶های ما از محل صندوق توسعه بیمه کشاورزی، ها مجموع دریافتافزود: در یکی از استان

 .تومان بود
العات مبنی بر اختالف چند هزار میلیارد تومانی میزان خسارات وارده به بخش وی درباره سخن وزیر ارتباطات و فناوری اط

برآوردی توسط وزارت جهاد کشاورزی و برآوردی هم توسط سازمان هوا و فضا انجام شد.  :کشاورزی با آنچه که اعالم شده، گفت

جهاد کشاورزی، کمتر اعالم کردجلسات متعددی تشکیل دادیم و سازمان هوا و فضا خسارات را در مقایسه با وزارت  . 
های مورد اختالف را بررسی و میزان مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هوا و فضا به صورت میدانی محل :وی افزود

 .خسارت را دقیقاً مشخص کنند
ار میلیارد تومان و هز ۵های بالعوضی که باید باشد بیش از نجار گفت: بر اساس برآورد کلی خسارت در بخش کشاورزی، کمک

3۰۰هزار و  ۵میلیارد و حدود  7۰۰تملک حدود   .میلیارد تومان تسهیالت باید پرداخت شود 
طراحی شده که همه اقداماتی  ؛ )سامانه جامع امداد دولت( «سجاد»جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناق سیل زده افزود: سامانه 

شود و مسئوالن به صورت متمرکز شود در آن سامانه درج میی که به مردم پرداخت میشود و امکانات و اعتباراتکه انجام می
توانند همه اقدامات انجام شده را رؤیت و پایش کنندمی . 

های های شهرکمیرمحمد غراوی سرپرست استانداری گلستان هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه تعداد زیادی از واحد
واحد تولیدی در استان گلستان خسارت دید به عالوه هزار واحد صنفی که  ۱۴۶آق قال در سیل اخیر دچار آسیب شدند، گفت:  صنعتی

میلیارد تومان خسارت دیدند 3۲۰در مجموع  . 
بخش تولید  وی ادامه داد: این خسارات را به ستاد مدیریت بحران کشور اعالم کردیم و به دولت پیشنهاد شد و مصوبه جبران خسارت

های های صنعتی به زودی در هیأت وزیران تصویب خواهد شد و پس از ابالغ به استان، قابلیت پرداخت دارد که شامل کمکو واحد
شودبالعوض و تسهیالت می . 

ول های تولیدی مشغهای صنعتی آق قال به محل کار خود برگشتند و همه واحدنفر شاغل در شهرک ۱۰۰هزار و  3غراوی گفت: 
 .فعالیت هستند و شاغالن در این بخش از بیمه بیکاری استفاده کردند
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هزار هکتار از اراضی در بخش کشاورزی تحت تأثیر سیل قرار گرفت 97وی افزود: حدود  . 
 غراوی درباره ادعای پژوهشکده فضایی کشور مبنی بر منطبق نبودن ارزیابی میزان خسارات بخش کشاورزی با واقعیات، گفت: کار

کارشناسی صورت گرفته در حوزه بخش کشاورزی در استان گلستان بسیار دقیق است و ادعای این پژوهشکده صحت ندارد و 
زندانعکاس این مطالب در فضای کنونی کشور مطلوب نیست و به اقدامات مسئوالن و دولت لطمه می . 

 3۲۱دانی است، افزود: تاکنون نسبت به پرداخت خسارت حدود سرپرست استانداری گلستان با بیان اینکه مالک عمل استان، بازدید می
میلیارد تومان به حساب  ۱۴میلیارد تومان واریز شده به حساب استان، تاکنون حدود  ۱۶۲پرونده بخش کشاورزی اقدام کردیم. از 

 .کشاورزان واریز شده است
 7۰۰هزار و  ۶یافت تسهیالت در دست اقدام است و حدود پرونده دیگر برای معرفی به بانک و در 8۲۵غراوی ادامه داد: هزار و 

 .پرونده، تکمیل و برآورد ارزیابی خسارت آن انجام شده است
های ما مشکالت بهداشتی ندارند و در مورد آب آشامیدنی مناطق سیل زده هم هیچ نگرانی وجود وی افزود: اکنون هیچکدام از روستا

 .ندارد
ان بسیج سازندگی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در مرحله دوم از خدمت رسانی به سرهنگ محمد زهرایی رئیس سازم

مناطق سیل زده با اولویت منازل آسیب دیده در سیل، طرح جهاد همبستگی ملی توسط سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج 
های اجرایی ایجاد کرده استهمستضعفین در حال اجراست که وحدت و همگرایی را در بین مسئوالن و دستگا . 

هزار واحد تعمیری و ساخت آن است که برای  ۲۰ای که با بنیاد مسکن انقالب اسالمی منعقد شده است شامل نامهتفاهم :وی ادامه داد

ماه زمان در نظر گرفته شده است ۲های تعمیری واحد . 
درصد  ۲۰واحد هم آغاز شده که حدود  ۱۰۰ده است و ساخت واحد تعمیراتی انجام و تحویل مردم ش 3۰۰سرهنگ زهرایی افزود: 

 .پیشرفت داشته است
ماه کاری برای ساخت مسکن در نظر گرفته شده است ۶شود وی افزود: پس از اینکه زمین تحویل سازمان بسیج سازندگی می . 

میلیارد تومانی ناشی از سیل به بخش کشاورزی مازندران ۵9۰خسارت بیش از   
میلیارد تومان خسارت ناشی از سیل داشتیم که  ۵9۲مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی گفت: در استان مازندران  مدیرکل دفتر

درصد به حوزه آب و  ۲۵درصد، دام، طیور و آبزیان و  ۱۰درصد، باغ؛  ۴۵درصد آن مربوط به بخش زراعت، حدود  ۲۰حدود 
 .خاک و امور زیربنایی خسارت وارد شده است

های تخصصی شهرستانی و کارگروه شهرستان و استان شکل گرفته و کار خود را موسوی در ارتباط تلفنی افزود:کمیته سید محمد
میلیارد تومان آماده شده تا پرداخت آن عملیاتی شود 8۱پرونده به مبلغ  ۱۶۶هزار و  8آغاز کرده و تا کنون  . 

میلیارد تومان به استان مازندران تخصیص داده شده است،  79ولت، میلیارد تومان کمک بالعوض مصوب د ۱7۲وی ادامه داد: از 
هزار نفر از بهره برداران خسارت دیده استان  ۲میلیارد تومان به حدود  ۱3عالوه بر آن صندوق بیمه کشاورزی هم تاکنون حدود 

 .مازندران پرداخت کرده است
برای « سجاد»ای که وزارت کشور تحت عنوان ریم با سامانهمدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی گفت: امیدوا

ها را پرداخت کنیمهای بالعوض ایجاد کرده است، بتوانیم به سرعت این کمکپرداخت کمک . 
های چند هزار میلیاردی ارزیابی خسارت وارده به بخش کشاورزی هم گفت: اصالً این گونه نیست و موسوی درباره اختالف

های مسلح و مراکز پژوهشی وزارت ای و ظرفیت سازمان جغرافیایی نیرووه بر استفاده از آخرین تصاویر ماهوارهها عالاستانداری
ای را انجام دادندهای همه جانبهجهاد کشاورزی و میدانی بررسی . 

مل اجرایی وزارت کشور ها بر اساس دستورالعکنند مالک پرداخت نیست و پرداختهای کلی که دیگران ارائه میوی افزود: گزارش
شودانجام می . 

های ها رو به بهبود است و کانکسغالمرضا شریعتی استاندار خوزستان هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: وضعیت روستا
ها رساندیمکولردار را تأمین کردیم و برق را هم به آن . 

های کولردار مستقر شدند و شرایط، خوب استنکسوی ادامه داد: از سه شب پیش همه روستاییان سیل زده در کا -. 
ها خارج شده است و در هفته پیش رو بقیه هم شریعتی با تشریح اقدامات انجام شده برای سیل زدگان، افزود: آب از بیشتر روستا

 .خارج خواهد شد
ی صنعتی را سیل بند احداث و خاکریزی هاهای تولیدی استان خوزستان کم بود، زیرا دور همه شهرکوی اضافه کرد: خسارات واحد

اهواز را درگیر کرد، اما با توجه به تمهیدات از  ۲های کرخه و دز به هم پیوستند، شهرک شماره کردیم. فقط در جایی که رودخانه
 .پیش انجام شده، آسیب حداقلی دید
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میلیارد تومان  8۴ومان خسارت مستقیم و حدود میلیارد ت ۲8های صنعتی، استاندار خوزستان گفت: بر اساس برآوردها، در شهرک
 .خسارت غیر مستقیم وارد شده است

هزار تن بود ۱37هزار تن گندم خریدیم در حالی که پارسال این رقم یک میلیون و  ۲۰۰میلیون و  ۱شریعتی افزود: تاکنون  . 
گی شد، اما این میزان گندم را خریدیم و پیش بینی های کشت آبی دچار سیل زدو نیم درصد از زمین ۲8وی ادامه داد: به رغم اینکه 

هزار تن خرید کنیم و از پارسال بهتر باشد ۴۰۰میلیون و  ۱تا  3۰۰میلیون و  ۱کنیم می . 
۵۰کنیم این رقم به هزار تن کلزا خریدیم و پیش بینی می ۴۵شریعتی اضافه کرد: تاکنون   3۰هزار تن برسد به رغم اینکه حدود  

هزار تن کلزا خریدیم 3۱ی کشت کلزا درگیر سیل زدگی شدند و این در حالی است که پارسال هادرصد زمین  
قال های صنعتی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در شهرک آقمحمدعلی عزیزمحمدی معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک

ها به چرخه تولید برگشتنداین واحد واحد اتفاق افتاد و بخش قابل توجهی از ۱۴7بیشترین آبگرفتگی شامل  . 
شهرک و ناحیه صنعتی  ۱۱3واحد صنعتی هنوز مشکل دارند، اضافه کرد: در بخش زیرساخت ها،  8تا  7وی با بیان اینکه تعداد 
 .دچار آبگرفتگی شدند

میلیارد لایر  7۰۰زار و هزار میلیارد لایر خسارت دیدند و حدود ه 3واحد صنعتی و صنفی بیش از  3۰۰عزیزمحمدی گفت: حدود 
ها و نواحی صنعتی آسیب وارد شده استهای شهرکهم به زیرساخت . 

 لینک خبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متفرقه 
خبرنگاران جوان  – 6/3/98تاریخ :   

 آخرین جزئیات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی/ حمله ملخ های صحرایی به استان ساوه کذب است
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استان جنوبی کشور صورت گرفته است 8هکتار در  ۵۰۰هزار و  3۴3های صحرایی در یایی با ملخمیر گفت: سطح مبارزه شیم . 
صنعت، تجارت و کشاورزی محمد رضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه  

خرداد، سطح مبارزه  3های صحرایی به کشور اظهار کرد: بنابر آخرین آمار تا ، درباره آخرین وضعیت هجوم ملخخبرنگاران جوان
استان جنوبی کشور صورت گرفته است 8هکتار در  ۵۰۰هزار و  3۴3های صحرایی در شیمیایی با ملخ . 

هزار و  83هکتار هرمزگان،  7۴۲هزار و  8۱هکتار استان سیستان و بلوچستان،  89۰هزار و  88در سطح وی افزود: تا کنون 
هکتار کهگیلویه و  ۲۵۵هزار و  3هکتار خوزستان،  3هزار و  ۱۵هکتار بوشهر،  9۰۵هزار و  ۵3هکتار جنوب کرمان،  ۱۰3

هکتار خراسان جنوبی مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی  ۶۰و  هکتار فارس 3۲هزار و  7هکتار کرمان،  ۵۰۰هزار و  7بویر احمد، 
 .صورت گرفته است

خسارت جدی به باغات و مزارع کشور وارد نکرده است، بیان کرد: با توجه به  آفت ملخ صحرایی میر با اشاره به اینکه تاکنون
خ صحرایی به باغات نداشته ایم و تنها میزان مبارزه شبانه روزی همکاران سازمان حفظ نباتات، تا کنون گزارشی از خسارت آفت مل

 .جزئی خسارت به برخی باغات هرمزگان وارد شده است
 آخرین جزئیات مبارزه علیه آفت ملخ صحرایی/ احتمال حمله بیوتروریسم ملخ صحرایی در حال بررسی است :بیشتر بخوانید

های جنوبی کشور داشتیم، گفت: طبق ریزش در استان ۱۴9ن تا کنون سخنگوی سازمان حفظ نباتات با اشاره به اینکه از اوایل بهم
شود که سطح مبارزه تا اوایل شهریور در های فائو، ریزش ملخ صحرایی همچنان ادامه دارد و بدین منظور پیش بینی میپیش بینی

های جنوبی ادامه یابداستان . 
ی اظهار کرد: با توجه به حجم آفت ملخ صحرایی در استان ها، های صحرایوی درباره آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات به ملخ

میلیارد تومان اعتبار دیگر شدند که امیدواریم سازمان برنامه و  ۲۰وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح موضوع خواستار دریافت 
تبودجه دستور مساعدت در این زمینه را بدهند چرا که استمرار مبارزه نیازمند تخصیص اعتبارات اس . 

های صحرایی نداریم، بیان کرد: روزانه این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در تامین آفت کش مورد نیاز مبارزه علیه آفت ملخ
گیرد، جای هیچ گونه نگرانی در شود و در صورت نیاز تزریق آفت کش صورت میها رصد میمیزان مصرف و آفت کش در استان

 .این زمینه نیست
های مراکشی به نوار شمالی کشور افزود: طبق روال همه ساله در این مناطق با آفت اره آخرین وضعیت مبارزه با هجوم ملخمیر درب

های اخیر جمعیت و حجم این آفت در نوار شمالی کشور ملخ مراکشی روبرو هستیم، امسال تنها به سبب شرایط آب و هوایی و بارش
 .بیشتر شده است

کنید، گفت: این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد های صحرایی به استان ساوه را تایید مییا موضوع حمله ملخوی درباره اینکه آ
های جنوبی کشور است، هم اکنون در استان ساوه همانند نوار شمالی کشور با نوع های صحرایی تنها در استانچرا که جمعیت ملخ

ایی روبرو هستیم که همکاران در حال مبارزه با این آفت هستندهای بومی به سبب شرایط آب و هودیگری از ملخ . 
های صحرایی و اظهار نظر فائو در سخنگوی سازمان حفظ نباتات درباره مباحث مطرح شده پیرامون احتمال بیوتروریسم حمالت ملخ

های الزم را انجام دهند، اما تا بررسی این زمینه گفت: گروهی از نمایندگان فائو برای بررسی موضوع به ایران و عربستان آمدند تا
کنون نتیجه را اعالم نکرده اند و طبق اظهار نظر کارشناسان این موضوع در حال بررسی است و ما هیچ موضع گیری در این 

 .زمینه نداریم
 لینک خبر
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 متفرقه 
خبرگزاری فارس – 6/3/98تاریخ :   
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شودتر میخشک ۲۰5۰ضرورت اختصاص اعتبار به مهار گردوغبار/ایران تا سال   
های اخیر منجر به افزایش های حفاظتی آب متأثر از سیالب قرار گیرد، سیالباخیر منجر به غفلت شود و طرح هاینباید سیالب

شودتر میایران خشک ۲۰۵۰دهد که تا سال تغییرات اقلیمی نشان میها نشد و سطح آب منابع زیرزمینی و همه تاالب .  
ساله گذشته، مجموعه  3۰به اینکه در سال آبی جاری و برخالف دوره به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه  

های اتفاق افتاده در طبیعت اندازیرو شده است و با توجه به دستها روبهدرصدی بارش 3۰۰سرزمین ایران با افزایش تقریباً 
های ه و این امر موجب بروز نگرانیهای گذشته، توانایی سرزمینی در برابر پیامدهای حاصله دچار نقصان شدپیرامونی در دهه

دستی حاکمیت شده استسازان و مجریان باالدستی و میانموجه و مؤکد در میان سیاستگذاران، تصمیم . 
تواند مایه امیدواری برای دستیابی به راهبردها و راهکارهای منطقی و بلندمدت شود، اما چنانچه هرچند این نگرانی در جای خود می

ساخت توجه نشود، در عمل حل مشکل به صورت یک ُبعدی های مختلف طبیعی و انسانکنش پدیدهباطی و منطق برهمبه الگوی ارت
 .در دستور کار قرار گرفته و همچون گذشته، امکان حل واقعی مشکل با فداسازی دیگر مشکالت فراهم نخواهد شد

ای بدون برنامه جامع و مدون است، از جایی اعتبارات بودجهران، جابهبنابراین یکی از اقدامات اشتباه در رابطه با مدیریت شرایط بح
ساز وقوع این پدیده در آینده توان زمینهرا می ۱398رو عدم تخصیص اعتبار به اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار در سال این

نقاط کشور برشمردنزدیک و با شدت و گستردگی بیشتر در اقصی . 
های مرتبط با رح شد، مشخص است که در برخورد با پدیده و بروز شرایط سیالبی، باید همزمان مشکالت و چالشبر اساس آنچه مط

ها با چنین جایی اعتبارات و برنامهها و موارد دیگر را در نظر گرفته و برای هرگونه جابهگسیل ریزگردها، ناپایداری خاک، فروچاله
گیری کردرویکردی تصمیم . 
تر خواهد شدایران خشک ۲۰5۰دهد که تا سال های مجلس تغییرات اقلیمی نشان میرکز پژوهشطبق گزارش م .  

های اخیر منجر به افزایش ها قرار گیرد، سیالبهای حفاظتی آب متأثر از سیالبهای اخیر منجر به غفلت شود و طرحنباید سیالب
بنابراین در این حوزه توجه به چند نکته ضروری استهای کشور نخواهد شد سطح آب منابع زیرزمینی و همه تاالب . 

 ضرورت اختصاص اعتبار به مهار گردوغبار *
ها نشین شده و با خشک شدن آب به منشأ ریزگرد در استانهای مجلس، رسوبات که همراه سیل آمده تهطبق گزارش مرکز پژوهش

ریزی کنیم، مقابله با ریزگردهای احتمالی است که در ز االن برای آن برنامههای آتی که باید اتبدیل خواهد شد، بنابراین یکی از بحران
 .آینده نزدیک و پس از فروکش سیالب و خشک شدن زمین، با آن مواجه خواهیم شد

* هاها و دریاچهضرورت اختصاص اعتبار به احیای تاالب  
ها وجود دارددو نکته مهم در رابطه با احیای تاالب : 

رو، حفظ و احیای آنها ضرورت داردها کنترل سیالب است. از ایناز کارکردهای مهم تاالب اول اینکه یکی . 
ها تعریف شده است برای کنترل سیالب نیز ضرورت دارد، با توجه به همه نکات دوم اینکه بسیاری از اقداماتی که برای احیای تاالب

های بندی استاناستان و بر اساس اولویت 6کم در ه با پدیده گردوغبار دستشود که باید تخصیص اعتبار برای مقابلیاد شده، تأکید می
پذیر نسبت به این پدیده برخورد شود تا ضمن عمل به تکالیف تعیین شده در قانون برنامه ششم، صیانت از اعتبارات صرف شده آسیب

ت به پایدار کردن اعتبارات مصوب مقابله با گردوغبار نقاط کشور، نسبتاکنون برای عملیات آمادگی و مقابله با گردوغبار در اقصی
صورت گیرد ۱398در سال  . 
کل اعتبارات مقابله با گردوغبار از محل صندوق توسعه ملی به استان خوزستان اختصاص یافت و در صورتی که در  ۱397در سال 

های شرقی کشور ل متوالی خواهد بود که استاننیز تخصیص اعتبارات به بحث مقابله با گردوغبار صورت نپذیرد دو سا ۱398سال 
کنند از این ناحیه آسیب جدی خواهند دید امری که نتیجه آن قطعاً تشدید پدیده که به شدت با پدیده گردوغبار دست و پنجه نرم می

رای امنیت مردم و مهاجرت و خالی شدن بیش از پیش مرزهای شرقی کشور خواهد بود که با توجه به شرایط حاکم بر این مرزها ب
رسدنظام اسالمی مناسب به نظر نمی . 

  خارج نشدن همه تاالب ها از حالت بحرانی*
ها در فصول گرم سال های وسیعی از این تاالبها هنوز از حالت بحرانی خارج نشده است، به طوری که بخشوضعیت همه تاالب

ها شود، ولی به طور کلی در همه تاالبه صورت فصلی تهیه میهای منشأ گردوغبار بشوند، بنابراین فهرست تاالبخشک می
تر شده استرویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی موجب مساحت خشک شده بیشتر و مدت زمان خشکی طوالنیبرداشت بی . 

اندر شدهدرصد پُ  ۱۰۰تا  4۰تاالب کشور، بین  44تاالب ُپر شده است و  ۲۲بنابراین در حال حاضر فقط بخشی از مساحت  .  
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ها، سیالب از آثار مخرب و متقابل آن است، بنابراین مدیریتدهد که از توالی شرایط خشکسالیتجارب جهانی نشان می  
های نگری در خصوص ادامه فعالیتهر دو پدیده طبیعی باید به شکلی صورت گیرد که آثار مخرب آنها به حداقل برسد و این با آینده

شودهای حصول پدیده دیگر محقق میهر دو پدیده در زمان . 
 لینک خبر 
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 درآمدزایی صنعت بذر مورد غفلت قرار گرفته است
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی گفت: صنعت بذر در كشور ما مورد غفلت قرار  -ایرنا 

  .گرفته حال اینكه این صنعت سومین گردش مالی را در جهان دارد
ات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی به گزارش ایرنا، سیدباقر محمودی روز چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس مركز تحقیق

خراسان شمالی اظهار كرد: بذر از حوزه های بسیار پردرآمد كشاورزی است اما متاسفانه عمده نیاز كشور ما در این بخش از 
  .واردات تامین می شود

كشاورزی باید به این حوزه، كه وی بر تولید بذر در كشور تاكید كرد و افزود: این توانمندی و ظرفیت وجود دارد و مراكز تحقیقات 
  .دارای سودآوری بسیار باالیی است توجه ویژه ای داشته باشند

محمودی اظهار كرد: تشكل های دانش بنیان باید به این حوزه وارد شوند چرا كه اكنون با توجه به مسایل و مشكالتی كه از ناحیه 
ر داخل هستیمتحریم ها ایجاد شده، ما نیازمند تولید بذر مصرفی خود د .  

میلیون دالر بذر صیفی و  ۱6۰معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی گفت: ساالنه تنها معادل 
  .سبزی وارد كشور می شود

 كارشناس كشاورزی در قامت وزیر  *
پهنه بندی عرصه های كشاورزی نیز گفت: هر  معاون آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی نیز با تاكید بر لزوم

  .كارشناس باید در قامت وزیر جهاد كشاورزی منطقه خود عمل كند
نه علی اكبر مویدی افزود: كارشناسان باید اطالعات و یافته های علمی و تحقیقاتی را وارد پهنه ها كنند و این امر باید اتفاق بیفتد و گر

سیده استاین سازمان به هدف غایی خود نر .  
وی بر آموزش بهره برداران بخش كشاورزی تاكید كرد و افزود: در حوزه علمی و كاربردی بخش كشاورزی دیگر دانشجویی 

  .نخواهیم داشت و هدف اصلی ما آموزش بهره برداران و نیروها است
* میلیمتر باران در خراسان شمالی  33۰بارش   
میلیمتر باران در این استان باریده  33۰نیز گفت: از ابتدای سال زراعی جاری تاكنون رئیس سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی 

  .كه میزان و پراكنش بارندگی ها بسیار مطلوب بوده است
هزار تن گندم مازاد از  ۲7۰تا  ۲5۰هزار تن گندم در استان برداشت و  33۰تا  3۱۰عبدهللا یوسفی افزود: پیش بینی می شود امسال 

ن خریداری شود كه در مقایسه با سال گذشته رشدی چشمگیر خواهد داشتكشاورزا .  
 لزوم ایجاد ایستگاه تحقیقات انگور در استان  *

رئیس سازمان جهاد كشاورزی خراسان شمالی خواستار ایجاد ایستگاه تحقیقات انگور در این استان شد و افزود: وزارت جهاد 
ود كه اكنون به مطالبه جدی كشاورزان تبدیل شده استكشاورزی پیش تر قول این كار را داده ب .  

در این آیین با قدردانی از خدمات علیرضا اسالمی، جلیل علوی به عنوان رئیس جدید مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع 
  .طبیعی خراسان شمالی معرفی شد

زار بهره برداری بخش كشاورزی در آن فعالیت دارنده 8۲هزار هكتار عرصه كشاورزی دارد كه افزون بر  344خراسان شمالی  .  
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خبرنگاران جوان  – 6/3/98تاریخ :   

تومان 5۷۰هزار و  ۲کنند/قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام های دامی بهانه تراشی میتجار در تحویل نهاده  
کنند تا بامتشنج کردن بازار، سلطانی گفت: واردکنندگان به بهانه نبود ماشین برای بارگیری، از توزیع نهاده با نرخ مصوب امتناع می

ها را باال ببرندقیمت . 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  صنعت،تجارت و کشاورزی سعید سلطانی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفت و گو با خبرنگار 

مشکلی وجود ندارد، اظهار کرد: مشکالت مربوط به حمل و نقل و تاخیر در تحویل  های دامیواردات نهاده ، با بیان اینکه درجوان
های دامی با نوساناتی در بازار وب به دست تولیدکنندگان نرسد که در نتیجه قیمت نهادهبار موجب شده است تا نهاده با نرخ مص

 .روبروست
کنند تا با اختالل با نرخ مصوب امتناع می توزیع نهاده وی افزود: در حال حاضر واردکنندگان به بهانه نبود ماشین برای بارگیری از

ها را باال ببرندو متشنج کردن بازار، قیمت . 
های دامی طبق اظهارات معاون امور تولیدات دام در دست دولت است، بیان کرد: اگرچه دولت لطانی درباره اینکه آیا توزیع نهادهس

دهند، اما وقتی برای بارگیری به تجار مراجعه ها را در اختیار گرفته است و پس از واریز پول به تولیدکنندگان حواله میتوزیع نهاده
کنند، در حالیکه ماشین برای بارگیری وجود داردبحث حمل و نقل را مطرح میها کنیم، آنمی . 

تواند منتظر دریافت نهاده با نرخ این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه مرغدار و دامدار با موجود زنده سرو کار دارد و نمی
زنند تا بتوانند با قیمت دلخواه نهاده با نرخ مصوب سرباز میهای مختلف از توزیع مصوب بماند، از این رو واردکنندگان به بهانه

ها را توزیع کنندکاالی مانده در انبار . 
 آغاز به کار سامانه توزیع نهاده دامی از هفته آینده/ اصالح قیمت شیرخام امری ضروری است :بیشتر بخوانید

صورت تومانی  ۴۲۰۰با مجوز وزارت جهاد کشاورزی و ارز  های دامیواردات نهاده به گفته وی، با توجه به آنکه هر گونه
ها نباید خارج از قیمت مصوب شبکه توزیع در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد، در حالیکه گیرد، بنابراین قیمت این نهادهمی

دهند و در فاکتور نرخ ها را با قیمت باالتر در اختیار دامداران و مرغداران قرار میها نهادهواردکنندگان با بکارگیری برخی راهکار
کنندج میمصوب را در . 

تومان اعالم کرد و گفت: این در حالی است  ۴۵۰هزار و  ۲و کنجاله سویا  3۵۰را یک هزار و  نرخ مصوب هر کیلو ذرت سلطانی
شود و توزیع کنندگان رقم اضافه را بدون هزار تومان عرضه می ۲تا  9۰۰هزار تومان و ذرت یک هزار و  ۵که کنجاله سویا باالی 
کننداز تولیدکننده دریافت می درج در فاکتور نقدا . 

دهد، افزود: با توجه به اختالف را خوراک دام تشکیل می قیمت تمام شده شیرخام درصد 7۰مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه 
ولید تاثیر های دامی با بازار آزاد، طبیعی است که به همین میزان این نوسان در قیمت تمام شده تدرصدی قیمت مصوب نهاده ۵۰

 .بگذارد
هزار  ۲با نرخ  هر کیلو شیرخام تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون ۵7۰هزار و  ۲وی در پایان قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام را 

ید شود، از این رو درخواست افزایش قیمت شیر خام را به ستاد تنظیم بازار داده ایم که هنوز نرخ جدتومان از دامداران خریداری می
 .از سوی مسئوالن دولتی اعالم نشده است

 لینک خبر 
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