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 متعال خداوند نامهب

 کلیک، صفحه چپ سمت درگوشه « Bookmark» عالمت روی اخبار سرخط مشاهده برای لطفاً

 بر رفاًص اخبار شرح به دستیابی برای و «+» عالمت روی بر خبر هر عنوان مشاهده برای همچنین، نموده

 .فرمائید کلیک Bookmark در عناوین روی

 روی نتاینتر به رایانه اتصال صورت در احتمالی مرتبط خبرهای و اصلی منبع در خبر به دستیابی برای

 نمایید. کلیک «خبر هر ذیل رنگ آبی التین لینک»

 ضایف از کاربران اطالع جهت صرفاً و نیست آن محتوای تایید معنای به لزوماً خبری مطالب انتشار

 .شودمی بازنشر ایرسانه

 و مطالعه قابل ذیل سآدر به آب و کشاورزی راهبردی مطالعات لیم مرکز سایت در شده تهیه اخبار

 است: دانلود

 بآ و یکشاورز راخبا ماه

 مندبهره را ما، بمطال بهتر انعکاس زمینه در خود پیشنهادات و انتقادات، نظرات از است خواهشمند گرامی همکار

 .فرمائید
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 1۲:۲۹ ، 14۰۰ بهمن 1۲ - ایرنا

 :کرد اعالم کشاورزی جهاد وزیر معاون

 اسالمی انقالب فجر دهه در آبخیزداری و طبیعی منابع پروژه 210 از یبرداربهره 1-1

 

 و احافتتا  از کشاور  آبخیازداری  و مراتاع هاا،  جنگال  ساازمان  ریایس  و کشااورزی  جهااد  وزیر معاون -اایرن -تهران

 .داد خبر اسالمی انقالب فجر دهه در آبخیزداری و طبیعی منابع پروژه ۲1۰ یبرداربهره

 ساومین  و چهال  در «منصاور  مساعود »، کشور آبخیزداری و مراتعها، جنگل سازمان از ایرنا شنبهسه روز گزارش به

 پیاروزی  گردسال و فجر دهه گرامیداشت مناسبت به :افزود شهدا خاطره و یاد گرامیداشت و انقالب پیروزی سالگرد

 باه  کشاور  سراسار  در ریاال  میلیاارد  ۹۰۰ و هازار ساه  بر افزون اعتباری با طبیعی منابع پروژه ۲1۰ اسالمی انقالب

 .رسد می یبرداربهره

 بسایار  کشور خاک و آب حفظ در آبخیزداری و طبیعی منابع هایطرح اجرای اینکه بیان باها جنگل سازمان رییس

، زدایای  یاباان ب، سیل کنترل، آبخوانداری، آبخیزداری های پروژه شامل هاطرح این :دادادامه، است اهمیت پر و مهم

 ششپو از حفاظت، خاک و آب حفظ هدف با که است حمایتی و حفاظتی یهاطرح و مراتع احیایها، جنگل توسعه

 .دشومی انجام زیرزمینی یهاسفره تغذیه و خشکسالی از ناشی خسارات کاهش و فرسایش از جلوگیری و گیاهی

 کرد امیدواری ابراز آبخیزداری و طبیعی منابع مجموعه اب مردم پیش از بیش تعامل و همکاری لزوم بر تاکید با وی

 برداشاته  آبخیازداری  و طبیعای  مناابع  سطح ارتقای راستای در بلندی گام هاپروژه این اجرای در مردم مشارکت با

 .شود

https://www.irna.ir/news/84634374/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.irna.ir/news/84634374/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/24/4/169399736.jpg?ts=1643055471022
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/24/4/169399736.jpg?ts=1643055471022
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 7۰ و ماردم  مشاارکت  باا  سال 14 مدت در نهال اصله میلیون 5۰۰ کاشت به ادامه در کشاورزی جهاد وزیر معاون

 انجام هاییریزبرنامه طبق :کرداضافه و داد خبر «قوی ایران و سرسبز ایران پویش» قالب در اجرایی دستگاه و دنها

 اسااس  ربا  کشاور  سراسر در نهال و بذر با کاریجنگل هکتار 7۰۰ و هزار6 امسال، مردمی پویش این قالب در شده

 .دشومی انجام مناطق اکولوژی توان

 ایان  رنظیا  اقاداماتی  و کاریجنگل با و است جنگل کم پوشش با کشورهای جزو ایران شد: یادآور همچنین منصور

 .پیوست خواهد، دارند جنگل درصد 1۰ باالی جهان در که کشورهایی جرگه هب آینده در پویش

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 1۰-1۹:4۰- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و فتگ در

 ندارد زیرزمینی آب کمبود جبران در تاثیری فصل یک در نرمال بارش 2-1

 جباران  در تااثیری  اخیار  نرمال بارش، زیرزمینی یهابآ رویه بی برداشت به توجه با گفت: خشکسالی مرکز رئیس

 .ندارد زیرزمینی آب کسری

 بارش، گذشته دهه 3 تا ۲ طی زیرزمینی یهاآب رویه بی برداشت به توجه با گفت: وظیفه-جوان خبرنگاران باشگاه

 .کند جبران را کسری اندتومین فصل یک در نرمال

https://www.irna.ir/news/84634374/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.yjc.news/fa/news/8046527/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 میلی 1۰5 بلندمدت دوره در و متر میلی 1۰1 کشور بارش مجموع تاکنون جاری آبی سال ابتدای از وظیفه گفته به

 .دهد می نشان نرمال دوره سال به نسبت متری میلی 4 کاهش امر این که است متر

 دارمقا  از بایش  هرمزگاان  طوریکاه  به نیست یکسان ها استان تمامی در بارش توزیع گفت: خشکسالی مرکز رئیس

 .کردند دریافت بارش نرمال از کمتر درصد 5۰ ایالم و کرمانشاه، سمنان های استان و ساالنه متوسط

 نرماال  از تار فرا میزان این که داشتیم بارندگی متر میلی 61 زمستان ابتدای از که دهد می نشان اقلیمی های مدل

 .است بوده

 در باارش  حاا  ل از که رود می انتظار و نداریم چندانی بارش بهمن پایان تا یهواشناس سازمان های بینیپیش بنابر

 .باشیم داشته تری مطلوب شرایط اسفند

 دی اواخار  مناساب  هاای  باارش  سابب  باه  که است کشور جنوبی نوار در کار و کشت فصل اکنونهم گفت: وظیفه

 .ندارد وجود کشت در مشکلی

 ویژهبا  هاا  دشات  فرونشست به منجر زیرزمینی یهاآب از رویه بی داشتبر هواشناسی سازمان مسئوالن گفته طبق

 استمرار با اام، شود جبران ها کسری که است نیاز زمان دهه ۲ تا یک وجود این با که است شده ایران مرکزی فالت

 .یمشومی نزدیک نرمال دوره به بهار و زمستان ادامه در بارندگی مساعد شرایط

 در گذشاته  ههفت در چند هر، بوده گرمتر درجه یک روزانه هوا دمای آبی سال ابتدای از که دهد می نشان ها نقشه

 .است بوده نرمال از کمتر هوا دمای شمالی سواحل و غرب شمال، شمال مناطق

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 1۲-1۲:35-جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8046527/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 کرد؛ مطرح کشاورزی جهاد وزیر معاون

 شالیزارها در کشی زه اجرای با برنج تولید تنی میلیون یک افزایش 3-1

 آب ییجاو صارفه  مترمکعاب  میلیاارد  1۰ تاا  ۹ حدود سبز آب از گیری بهره و شمالی هایاستان در پروژه اجرای با

 .داشت خواهیم

 خااک  و آب بخش در استان 1۲ در جمهور رئیس نیاستا سفرهای از گفت: اکبری علیمراد-جوان خبرنگاران باشگاه

 آبیاری عمومی هایکانال، لوله با آب انتقال، آبیاری نوین هایسامانه توسعه برای اعتبار تومان میلیارد 534 و هزار 3

 .است شده داده اختصاص قنوات مرمت و بازسازی و

 توماان  دمیلیاار  36۸ و هازار  3 بار  باال   اریاعتبا  تااکنون  1401 بودجهه  الیحه در خاک و آب معاونت اعالم بنابر

 .بدهد رخ تغییراتی، است ممکن علنی صحن و تلفیق کمیسیون در که شده بینیپیش

 و تجهیز رایاج همچون گلستان و مازندران، گیالن هایاستان در بزرگ پروژه 3 تا ۲ سیزدهم دولت در، او گفته به

 اجرا علوفه و زاکل، برنج تولید برای هازیرساخت شدن فراهم نگاه با اراضی کشی زه و خشکزارها و شالیزارها نوسازی

 .شد خواهد

 افازایش  در هاا پاروژه  ایان  اجرای که شد داده تخصیص اعتبار تومان میلیارد 7۰۰ گیالن به جمهور رئیس سفر در

 .دارد بسزایی تاثیر کلزا و علوفه، برنج تولید

 مادیریت  مترمکعاب  میلیارد 1۰ تا ۹ حدود شمالی هایاستان در روژهپ اجرای با گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 اضاافه  کلازا  کشات  تان  هزار ۸۰۰ تا 7۰۰ و برنج تولید به تن میلیون یک حدود آنکه ضمن، گیردمی صورت آب

 .شودمی

https://www.yjc.news/fa/news/8048299/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
http://www.yjc.news/
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 در هاا پاروژه  ینا اجرای که شودمی تولید برنج تن میلیون ۲.۲ تا ۲ ساالنه کشاورزی جهاد وزارت اعالمی آمار بنابر

 .کندمی نیاز بی واردات از را کشور شمالی هایاستان

 جرباه ت از بناابراین ، اسات  شاوری  محادودیت  دچاار  کشاور  خااک  از هکتار میلیون 4 آنکه به توجه با گفت: اکبری

 .کرد خواهیم استفاده شمال شالیزارهای کشی زه در کره و ژاپن همچون خیز برنج کشورهای

 توماان  اردمیلی هزار 73 حدود اعتباری مستلزم شمالی هایاستان در هاپروژه اجرای خاک و آب معاونت اعالم طبق

 .شودمی تامین فاینانس بخشی و نفت تهاتر با اعتبار این از بخشی که است

 ایان  اجارای  کاه  شاود می افتتاح تومان میلیارد ۲56 و هزار یک ارزش با کوچک و کالن پروژه 1۹6۹ فجر دهه در

 .دارد آب ییجوصرفه مترمکعب میلیون 6۰ هاپروژه

 خبر لینک

 

 

 16:37 ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 کرمان در «ایرانیان ماندگار میراث قنات» همایش بهانه به

 دهید نجات را کاریز 4-1

 
 شنبه روز که بود یهمایش موضوع مهمترین کرمان استان در کاریز یا قنات احیای برای اندیشی هم - ایرنا - کرمان

 .شد برگزار کارشناسان و متولیان برخی حضور با

https://www.yjc.news/fa/news/8048299/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84639042/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84639042/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/4/169433320.jpg?ts=1644059093184
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/4/169433320.jpg?ts=1644059093184
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 به مندان عالقه و فعاالن، مسئوالن از جمعی میزبان شنبه( امروز) از کرمان شهر جهانگردی هتل ایرنا گزارش به

 بشری ارزشمند میراث این وضعیت روز سه مدت به تا است «ایرانیان ماندگار میراث قنات» همایش در قنات حوزه

 .دهند قرار بررسی مورد مختلف زوایای از را آن احیای های راه و

 .رود می شمار به همایش این محورهای دیگر جمله از قنات گردشگری توسعه های راه بررسی بحث همچنین

 که است حالی در ینا و داده اختصاص خود به دنیا در را قنوات تعداد بیشترین قنات رشته هزار 35 حدود با ایران

 تاثیر و نقش دهنده ننشا معنادار و زیاد فاصله همین دارد؛ قرار دوم رتبه در قنات هزار رچها حدود با عمان کشور

 .است ایرانیان معیشت و زیست، زندگی در قنات مهم بسیار

 ۹3۰ و هزار یک اب، دارد جریان پهناور خطه این نقاط بیشتر در که خشکی نیمه و خشک اقلیم با نیز کرمان استان

 چند و کهن سب قدمتی کریمان دیار قناتی تمدن و است قنوات حیث از پرشمار های استان جزو دایر قنات رشته

 اعصار رد سرزمین این صبور و زحمتکش مردم حیات رگ کرمان در قنات گفت بتوان شاید و دارد ساله هزار

 .است بوده مختلف

 حوزه به متازیم موقعیت جهانی راثمی فهرست در بم آباد اکبر و آباد قاسم، جوپار گوهرریز قنات سه قرارگیری

 طوالنی جزو کرمان یهاقنات برخی این بر عالوه و است داده گردشگری بخش در ویژه به کرمان استان قناتی

 .ندشومی محسوب کشور قنوات ترین پرآب و ترین قدیمی، ترین

 و زمینی یرز مخازن رویه یب برداشت، ها بارندگی کاهش دلیل به کرمان استان و کشور در هاقنات حال هرچند

 مسئوالن توسط اخیر های ماه در هایی تالش اما نیست خوش زیاد، گرانسنگ های ساخته این به نکردن توجه

 .شوند ندهز دوباره و حفظ ما نیاکان یادگاران این طالیی عصر تا گرفته شکل قناتی حوزه فعاالن و ذیربط

 کل اداره همت هب و زمینه همین در همچنین بوده؛ کرمان استان در قنات مرکز ازیاندهرا ها تالش این جمله از

 از تعدادی و جهانگردی و ایرنگردی های هتل گروه، استان قنات مرکز، دستی صنایع و گردشگری، فرهنگی میراث

 به نآبا 1۸ تا 16 از را ایرانیان ماندگار میراث قنات روز سه همایش، قنوات و آب حوزه در نهاد مردم های تشکل

 .کنند برگزار مختلف موضوعات با تخصصی های کارگاه تا کردند یریزبرنامه روز سه مدت

 های تکنیک، ناتق احیای و ابزارآالت با آشنایی، پایدار گردشگری و قنات عنوان با تخصصی های کارگاه برگزاری

 روزه سه یشهما این های خشب مهمترین از قنوات حوزه کارشناسان و اساتید توسط قنات کشی نقشه و شناسایی

 .است برگزاری درحال مجازی و حضوری صورت به که است
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 کرد دار معنا را خشک مناطق در زندگی هاقنات

 

 قنات ایشهم افتتاحیه مراسم سخنران نخستین کرمان استان دستی صنایع و گریگردش، فرهنگی میراث مدیرکل

 باعث و کرده دارمعنا بیابانی و خشک مناطق برای را زندگی هاقنات وجود گفت: که بود ایرانیان ماندگار میراث

 .است دهش کرمان و ایران مختلف مناطق در رونق و توسعه، زندگی گرفتن جریان، بزرگ تمدنی آمدن بوجود

 باستانی میراث عنوان به آبراه و کاریز همان یا قنات افزود: کشور در قناتی کهن تمدن به اشاره با فعالی فریدون

 در ایران ناتق 11 تعداد که است اعتبار و ارزش دارای آنقدر ایران در ساله هزار چهار حدود قدمتی با بشری

 بسیار سهم بم آباد اکبر و آباد قاسم، جوپار گوهرریز قنات سه با کرمان استان و برسد ثبت به جهانی آثار فهرست

 .دارد کشور قنوات شدن جهانی در خوبی

 و ردهآو فراهم آن کاربردهای سایر کنار در گردشگری برای مناسبی فرصت هاقنات وجود کرد: تصریح وی

 تشکیل، تهدای، گیری شکل یندفرآ تاکند می فراهم مندان عالقه برای جدیدی فرصت و ظرفیت قنات گردشگری

 .کنند مشاهده بشری انگیز شگفت های سازه این توسط را غیره و بشری های کانون

 گریگردش های آژانس و موسسات به خطاب کرمان استان دستی صنایع و گردشگری، فرهنگی میراث مدیرکل

 از بازدید برای را خود سفر های تهبس حتما مسافرتی خدمات دفاتر و شود دیده تخصصی باید گردشگری کرد: تاکید

 .کنند تنظیم هاقنات

 نگیفره میراث و است شده مشخص قنات مختلف های بخش در هادستگاه تکالیف و وظایف داشت: اظهار وی

 در را ائلمس این کنیم می سعی که دارد برعهده را بشری های میراث این حریم رعایت و صیانت، حفظ وظیفه

 .یمکن رعایت ها چارچوب

 یریزبرنامه استان قنوات ساماندهی برای و است گرفته شکل کرمان استان قنات مرکز مدیره هیات داد: ادامه فعالی

 .شود انجام راستا این در هافعالیت تا شده

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/3/169433337.jpg?ts=1644059270381
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/3/169433337.jpg?ts=1644059270381


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

۹ http://awnrc.com/index.php  

 بدهیم یارانه قنوات احیای از حمایت برای

 
 قنات گفت: نیست سازه یک تنها قنات اینکه بیان با نیز شناسی کرمان مرکز مدیر و پژوهشگر گالبزاده علی محمد

 مناطق در زندگی و آبیاری شیوه بهترین کارشناسان تمام اظهار به بنا امروز و است جامعه برای ارزش و فرهنگ یک

 .ستا قنوات همین از استفادهکند، می تجربه را درجه 4۰ باالی گرمای تابستان در که کرمان کویری

 ترین ایستهب و بهترین کویری خشک منطقه یک در و آمدند که بودند مردمی بزرگ چه بگوییم باید افزود: وی

 جای به بزرگی ثمیرا نیز نآیندگا برای و دهند سامان را خود زندگی توانستند و کردند ابداع را آبیاری شیوه

 .بگذارند

 فکر و مکیدیم را مینز خون عمیق چاه حفر با و کردیم بد و بودیم ناخلفی فرزندان چه ما اما داشت: اظهار گالبزاده

 فکر این به ما حال ؛کنندمی حفظ را زمینی زیر آب منابع و گیرند می را آب شدن بخار جلو هاقنات که نکردیم

 این برای آینده های نسل، بیاوریم کرمان به زیاد زحمت با و فارس خلیج از را آب زیاد یهاهزینه اب که ایمافتاده

 .گذشت نخواهند ما از خطا

 آن زحمتی پر و سخت بسیار کار کندن چاه و قنات احیای کرد: تصریح قنوات احیای و حفظ اهمیت به اشاره با وی

 کند؟ حفر ناتق ساده کارگر یک دستمزد برابر در است حاضر ما نجوا آیا ببینیم باید و است زمین عمق در هم

 راه در جوانان از وجهت قابل دستمزد با و بدهیم یارانه قنات احیای برای باید کرد: تاکید شناسی کرمان مرکز مدیر

 .کنیم حمایت هاقنات احیای و حفظ

 ندارد وجود قنوات گردشگری برای منسجم سامانه

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/23/3/169393648.jpg?ts=1642912944377
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/23/3/169393648.jpg?ts=1642912944377
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 در قنوات اهمیت هب اشاره با است حوزه این باسابقه و خبره کارشناسان از خود که کرمان استان قنات مرکز مدیر

 در جهانی بتث قنات سه وجود با اما، دارد ودوج کرمان قنات حوزه در زیادی های ظرفیت گفت: کرمان گردشگری

 ددار وجود آنچه و منداری بزرگ میراث این از یبرداربهره برای منسجمی و فراگیر گردشگری سامانه متاسفانه استان

 .است کم بسیار

 لطو و اریمد را اول مقام حیث این از دنیا در که دارد قنات رشته هزار 35 ایران کرد: تصریح برشان محمد

 .رنددا آبدهی برآورد مکعب متر میلیارد هشت ساالنه که رسد می کیلومتر هزار سه به کشور یهاقنات

 کرمان استان در هدادش مادین قنات داد: ادامه داریم کرمان استان در قنات رشته ۹3۰ و هزار یک اینکه بیان با وی

 شده ساخته ادهام حکومت زمان در و ای رودخانه بستر در که است ایران قنات ترین قدیمی شواهد و اسناد به بنا

 .است

 ترین نیطوال از کیلومتر 36 طول به سیرجان آباد خلیل قنات کرد: بیان کرمان استان قنات کارشناس این

 یهاقنات ترین آب پر همچنین و است شده فراهم آن جهانی ثبت مقدمات که رود می شمار به ایران یهاقنات

 .دارند قرار رفسنجان و اُرزوئیه، سیرجان، بم یشهرها در نیز ایران

 تاسیسات قنوات کنار در و است شده شروع خوبی کارهای قنوات احیای و شناسایی حوزه در داشت: اظهار وی

 .کند کمک گردشگری رونق به اندتومی که دارد وجود غیره و یخدان، آسیاب مانند جانبی

 و ها رودخانه نارک در نیز ها پرستشگاه و ها نیایشگاه و دارند تقدس تاریخی باور در هاقنات برخی گفت: برشان

 .دندکرمی برپا ها سازه این جوار در خاصی مذهبی رسوم و آداب مردم و بوده هاقنات

 عبور طول در رد:ک تصریح است نظیر بی استان این در قناتی مدیریت اینکه بیان با کرمان استان قنات مرکز مدیر

 هم هنوز که دندکرمی استفاده آب این از خاصی نگرش با مردم که است گرفته شکل زیادی های باغ و هخان هاقنات

 .دارد ادامه نقاط برخی در

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/3/169433358.jpg?ts=1644059430771
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/3/169433358.jpg?ts=1644059430771
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 شگفت و شود یجهان ثبت تمدن این هستیم تالش در افزود: است نظیر کم بم قناتی تمدن اینکه به اشاره با وی

 .ارندد آبدهی ثانیه بر لیتر 36۰ تا بم یهاقنات از یبعض خشک و باران بی سرزمینی در که است انگیز

 شود معرفی بیشتر قنات فرهنگی حوزه

 

 بخش همترینم گفت: نیز کرمان شهرستان هانما بخش در واقع جوپار گوهرریز قنات جهانی میراث پایگاه مدیر

 سازه از را ناتق فرهنگی حوزه ایمه کرده سعی است؛ شده پرداخته آن به کمتر که است قنات فرهنگی منظر قنوات

 .کنیم معرفی قنات رسوم و آداب و اکوسیستم، زمین به آب رسیدن تا

 ییهافعالیت زمینه نهمی در که است گرفته قرار توجه مورد کمتر نیز قنات شناسی باستان حوزه افزود: ماهانی امیر

 .گیرد قرار تربیش شناخت و بررسی مورد هاقنات باستانی آثار و سابقه، تاریخی زنجیره تا است انجام حال در

 های زایش شاهد ما هاقنات کنار در کرد: تاکید دارد قنوات آبریز حوضه در ریشه ها آیین برخی اینکه بیان با وی

 .است خود پیرامون فرهنگی غنای دارای باشد زنده قناتی اگر و هستیم نیز تمدنی و نگیفره

 واجد، دارند قرار ناتق حوزه در که بناهایی و ها خانه داشت: اظهار جوپار گوهرریز قنات جهانی میراث پایگاه مدیر

 .است انجام حال در ثبت برای آنها شناسایی که هستند فرهنگی میراث ثبت شرایط

 شده اعثب که رفته دست از قنات چندین مختلف دالیل به گذشته سال چند طی ماهان شهر در داد: ادامه وی

 .برود بین از کرمان و ماهان تمدن از بخشی

 یابد گسترش قنات احیای و حفظ برای مردم مشارکت زمینه

 این باشیم؛ داشته قناتی تمدن به هدوستان نگاه باید گفت: نیز کرمان استانداری اجتماعی امور کل اداره سرپرست

 .بینیم می روزام را تفکر این ضررهای و است غلط خواهند می خود برای را چیز همه توسعه برای کسانی که فکر

 تمدن از ستفادها با دارد ضرورت، دشومی محسوب کرمان استان اصلی های چالش از آب مساله افزود: دهقانی احمد

 .دهیم نجات را تمدن و سرزمین این آینده به نگاه با و قنات

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/3/169414294.jpg?ts=1643535474086
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/3/169414294.jpg?ts=1643535474086
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 قنوات حوزه ایه پژوهش و احیا زمینه در کرد: تاکید کنندمی مشارکت هازمینه همه در مردم اینکه بیان با وی

 .دکنن فعالیت بیشتر زمینه این در نیز قنات و آبی های تشکل و دهیم گسترش باید را مشارکت سطح

 و برسیم باور به آب ییجوصرفه و مدیریت در باید داشت: اظهار کرمان داریاستان اجتماعی امور کل اداره سرپرست

 .باشیم داشته مدون برنامه آن اجرای برای همچنین دهیم؛ انتقال مخاطبان و جامعه به را آن

 خبر لینک

 

 

 11:۰۰ ، 14۰۰ بهمن 15- ایرنا

 رفسنجان در کارانپسته آبی تنش رفع برای استارتاپی 5-1

 
 یشیاندهچار رایب و است شده ساز مساله کرمان استان نقاط دیگر مانند نیز رفسنجان در آب کمبود-ایرنا -کرمان

 حال در هرستانش این در آب هوشمندسازی و بهینه دی» به موسوم نوآور( )کمک استارتاپی رویداد زمینه این در

 .اجراست

 یهاالس طی نیز خطه این کشاورزان که است حالی در رفسنجان کویری منطقه در خشکسالی ایرنا گزارش هب

 چاه حلقه یکهزار از بیش شمارشان که استاندارد حد از بیشتر تعداد با هم آن کشاورزی آب یهاچاه حفر با گذشته

 کاشت دست نگلج بزرگترین تا اندهکرد خالی نیز را زیرزمینی یهاسفره و اندهمکید را زمین جان دشومی اعالم

 .کنند ایجاد را پسته بخش در کشور مصنوعی

https://www.irna.ir/news/84639042/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84636388/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/16/4/169201977.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/16/4/169201977.jpg
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 شوری و سبنامنا کیفیت سبب زمین فرونشست مانند مشکالتی صرفنظر زیرزمینی آب منابع از رویه بی برداشت

 روی جنگل این هنوز هستند مقاوم خاک و آب شوری به پسته درختان چون اگرچه است؛ شده نیز آب حد از بیش

 است؟ صحیح گیری جهت این آیا امّا است ایستاده خود پای

 آب این دشومی موجب که کنندمی آبیاری سطحی و غرقابی روش به را خود باغات کشاورزان اکثر دیگر طرفی از

 سویی از و ودش تبخیر ها خشکسالی و هوا گرمی وجود با باالیی سطح در و شود گسترده کشاورزی زمین پهنه در

 .یابد کاهش نیز وری بهره و برسد درختان ریشه خورد به کمتر

 همکاری با آبفا و سپاه جمله از نهادها برخی کمک حاال و است بوده مشکل دچار هم رفسنجان آشامیدنی آب البته

 این در تا است شده ازیاندهرا آب سازی هوشمند و سازی بهینه دی استارتاپ قالب در رویدادی مس ملی شرکت

 .کنند جمعبندی و احصا را علمی راهکارهای زمینه

 

 داد: توضیح ینهزم این در رویداد این دبیر و رفسنجان بسیج تمقاوم ناحیه پژوهشی علمی مدیر ناصری بمی حسین

، کشاورزی هادج از اعم دولتی ادارات در آشامیدنی و کشاورزی آب حوزه در مربوطه مسئوالن کمک با داریم سعی

 .ودش تشریح سازنده پیشنهادهای و آب مشکالت شهرستان آبیاری امور و پسته پژوهشکده، فاضالب و آب

 آزاد دانشگاه و رفسنجان )عج( ولیعصر های دانشگاه علمی هایحلراه از استفاده با زمینه این در وی گفته به

 .کرد اجرا و پیدا مناسب یهاطرح مشکل حل برای بتوان تا امیدواریم شهرستان این اسالمی

 ماه بهمن وّلا زا که شرب و کشاورزی آب مصرف سازی هوشمند و سازی بهینه دی استارتاپ رویداد در افزود: وی

، آب وزیعت و انتقال یهاشبکه رفت هدر مدیریت محوریت با دارد ادامه بهمن 3۰ تا و اجراست حال در جاری

 الگوی فرهنگ ارتقای و سازی بهینه و آب تصفیه در نوین یها فناوری، هاآب روان و هاآبپس آوری جمع مدیریت

 .کندیم دریافت را کارآمد یهاایده جامعه در آب مصرف

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/14/3/169275436.jpg?ts=1639450850196
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/14/3/169275436.jpg?ts=1639450850196
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 و کاربردی افزارهاینرم، هاسازه دست، علمی مقاالت ارائه محوریت با آموزان دانش همچنین کرد: بیان ناصری بمی

 .کنند ارسال را خود آثار انندتومی خالقانه پردازی ایده

 

 پردازان ایده کرد: تصریح است شده ارسال رویداد این دبیرخانه به اثر 1۰ از بیش کنون تا اینکه به اشاره با وی

 ها داوری با که کنند ارسال /regidea/2http://rafsanjan.iau.ir/fa/formنشانی به را خود یهاایده انندتومی

 این اختتامیه که اسفند پنجم در و انتخاب ها برترین مذکور های دانشگاه علمی هیات اعضای و اساتید توسط

 .ندشومی تجلیل و معرفی هاایده صاحبان شد خواهد برگزار رویداد

 بحران رنج از ندبتوا شهرستان تا ندشومی اجرا مالی حامی حمایت با منتخب یهاایده همچنین لمسئو این گفته به

 .یابد نجات نیز آب

 سپاه یابمساله علمی های هسته

 وندپسا محمد سرهنگ که شد برگزار رفسنجان ستاری شهید نوآوری مرکز محل در نشستی زمینه همین در

 حل برای دانش و لمع از توسعه به انقالب دوم گام بیانیه تاکید به اشاره با جلسه این در رفسنجان سپاه فرمانده

 به که است یعلم مقاومت های پایگاه و علمی های هسته دارای شهرستان هر زمینه این در کرد: اظهار مشکالت

 .هستند یاب مساله ای گونه

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/3/169426611.jpg?ts=1643817422154
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/3/169426611.jpg?ts=1643817422154
https://rafsanjan.iau.ir/fa/form/2/regidea
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/3/169425199.jpg?ts=1643804259098
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/3/169425199.jpg?ts=1643804259098
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 از را آب ایینپ کیفیت و کمبود مشکل رفسنجان در علمی مقاومت هایپایگاه یاب مسئله های هسته داد: ادامه وی

 را مناسبی حلاهر باید آب با مرتبط یهادستگاه و علمی مراکز کمک با که کرده شناسایی منطقه اصلی های دغدغه

 .کرد پیدا

 یکنواخت مدیریت مشکالت

 تأکید مورد ورزیکشا عملکرد بهبود راستای در را روز به دانش و علم از استفاده هم کشور پسته پژوهشکده رییس

 از را گذشته سال 3۰ طول در سطحی و غرقابی صورت به آبی منابع از استفاده در یکنواخت مدیریت و داد قرار

 پسته لهجم از کشاورزی محصوالت کاهش به منجر که دانست آبی منابع کیفیت و کمیت کاهش دالیل مهمترین

 .است شده

 به باغات این صددر ۹۰ گفت: رفسنجان در پسته باغ هکتار هزار ۸۰ از بیش وجود به اشاره با پور اسماعیلی علی

 .است آب منابع برای تهدیدی که دوشمی آبیاری سطحی و غرقابی صورت

 و ندشویم آبیاری فشار تحت و نوین یهاسیستم طریق از رفسنجان باغات درصد 1۰ از کمتر کرد: اظهار وی

 مصرف هینهب راستای در کمک بهترین نوین آبیاری یهاسیستم که حالی در دشومین رعایت کشاورزی آب مدیریت

 .دانست کشاورزی حفظ البته و محصول تولید راندمان افزایش و آب

 انبرداربهره میلی بی و دولتی کم های یارانه

 کشاورزان به یاریآب نوین سیستم به باغات تجهیز بابت دولت که ای یارانه گفت: هم رفسنجان کشاورزی جهاد مدیر

 یافته کاهش هم کشاورزی اراضی در فشار تحت سیستم اجرای به تمایل لذا نیست موثر و پاسخگوکند می پرداخت

 .است

 هزار 15 نهات رفسنجان در، کرد حفظ را آن باید گفت: و خواند تجدیدناپذیر عنصری را آب عبدالهی حاج عباس

 سیستم نوع این هب باغات تجهیز میزان باید لذا دارند قرار آبیاری نوین سیستم شمار در پسته باغات از هکتار

 هاستفاد ظرفیت این از بتوانند هم مالکان خرده تا دهد افزایش را دولتی هیاران میزان باید نیز دولت، یابد افزایش

 .کنند

 بروکراسی دار و گیر در کن شیرین آب مجوز

 استفاده خود باغات آبیاری برای باال ای.سی با شور آب از رفسنجان در کارپسته کشاورزان بیشتر افزود: وی

 .کنندمی
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 متقاضیان که کار پسته کشاورزان امّا دارد وجود کنشیرین آب فناوری شور آب تصفیه در داد: ادامه عبدالهی حاج

 خسته اه بروکراسی و اداری خم و پیچ پر مسیر در هستند ها کن شیرین آب این مجوز دریافت برای زیادی

 .کنند دریافت را مجوزی انندتومین و ندشومی

 آب یهاسفره سانتیمتری 64 افت

 مصرف نیاز نچهآ از بیش آب مترمکعب میلیون 131 اینکه به اشاره با هم رفسنجان ستانشهر آب منابع امور مدیر

 از آب رویه بی های برداشت این گفت: دشومی برداشت زیرزمین یهاسفره از است رفسنجان آشامیدنی و کشاورزی

 .است شده هاسفره این سانتیمتری 64 ساالنه متوسط افت به منجر حال به تا 6۲ سال

 ها بارندگی نارا و رفسنجان یهاشهرستان در ها خشکسالی و اقلیمی تغییرات دلیل به متأسفانه گفت: احمدی علی

 .است یافته کاهش میلیمتر 75.5 به میلیمتر ۹۰ از

 به چاه حفر با قمناط از برخی کرد: بیان انار و رفسنجان در کشاورزی آب یهاچاه رویه بی حفر به اشاره با وی

 وری بهره کاهش باعث آب کمی و کیفی کاهش و کنند ابرداشت ر آب ثانیه در لیتر ۲ انندتومی رمت 4۰۰ عمق

 .است شده پسته کشاورزی محصول تولید

 حاضر الح در گفت: و کرد عنوان محصول تولید کاهش را آب کمیت و کیفیت کاهش تبعات از دیگر یکی احمدی

 .است دهبو بیشتر گذشته در که حالی در است کیلوگرم 4۰۰ زمین هکتار یک در پسته محصول برداشت متوسط

 درصد هس و صنعتی مصرف به درصد ۲، کشاورزی مصرف به رفسنجان شهرستان آب از درصد ۹5 کرد: اظهار وی

 به باغات جهیزت راه از این که رساند تعادل به را زیرزمینی آب یهاسفره باید رسد؛ می آشامیدنی آب مصرف به

 .است پذیر امکان آب مصرف در ییجوصرفه و نوین آبیاری سیستم

 رداشتب رفسنجان شهرستان زیرزمین یهاسفره از آب مکعب متر میلیون 57۰ حاضر حال در داد: ادامه وی

 .دشومی برداشت اضافه آن از نیمی از بیش که دشومی

 بر هوشمند رکنتو نصب بندها از یکی گفت: است بند 15 دارای که کشور در آب بخشی تعادل طرح درباره احمدی

 .اندهشد مجهز سیستم این به موتورها همه رفسنجان در که است کشاورزی آب موتورهای روی

 است کار دستور در رفسنجان آب فرسوده یهاشبکه بازسازی

 آب شبکه یهالوله از نیمی فرسودگی از حالی در نیز رفسنجان شهرستان فاضالب و آب شرکت عامل مدی

 .دارد وجود شهرستان این در آب شبکه کیلومتر ۹۰۰ و هزار ۲ که داد خبر نرفسنجا
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 آب مصرف یریتمد در مشترکانکند، می بیداد شهرستان این در آشامیدنی آب بحران کرد: اظهار انداز چرخ حسین

 فرسوده آنها صددر 5۰ که دارد وجود رفسنجان در توزیع شبکه کیلومتر ۹۰۰ و هزار ۲ میزان به ؛کنندمین رعایت

 .دارد بازسازی به نیاز و است

 آب وضعیت کرد: بیان شهرستان این در آشامیدنی آب انتقال خط کیلومتر ۸۰۰ وجود به اشاره با انداز چرخ

 .است انجام حال در سپاه همکاری با هاشبکه بازسازی و محدود بسیار رفسنجان در آشامیدنی

 ۸5 بازسازی و هشد بازسازی سپاه توسط رفسنجان روستاهای در آب ولهل کیلومتر 3۲ اوّل فاز در کرد: تصریح وی

 .دشومی جلوگیری آب رفت هدر از فرسوده یهاشبکه بازسازی با که است کار دستور در دیگر کیلومتر

 با رفسنجان آب خانهتصفیه طرفی از دارد قرار کار دستور در هم آب غیرمجاز انشعابات ساماندهی داد: ادامه وی

 تا است رارق طرح این و یابد بهبود رفسنجان آشامیدنی آب کیفیت تا است احداث حال در ثانیه در لیتر ۹3۰

 .برسد بردرای بهره به 14۰۲ سال اردیبهشت

 .دارد قرار کرمان استان مرکز شمال کیلومتری 1۰۰ در رفسنجان

 خبر لینک

 

 

 16:41 ، 14۰۰ همنب 14- ایرنا

 داشت خسارت تومان میلیارد 469 جنوبی خراسان در سیالب 6-1

 

https://www.irna.ir/news/84636388/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84637530/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B4%DB%B6%DB%B9-%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%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/03/4/169428667.jpg?ts=1643890752991
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/03/4/169428667.jpg?ts=1643890752991
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 هایبارندگی لهمرح ۲ طی گفت: جنوبی خراسان استانداری عمرانی امور هماهنگی معاونت سرپرست -ایرنا -بیرجند

 خسارات برانج برای و برآورد تومان میلیارد 46۹ هازیرساخت و کشاورزی بخش به خسارت میزان استان در اخیر

 .است شده اعالم دولت هیات به

 استان حرانب به پاسخ عملیات فرماندهی و هماهنگی، پیشگیری ستاد نشست در پنجشنبه روز دهزاعباس علیرضا

، بلوچستان و سیستان هایاستان کنار در جنوبی خراسان، استانداری مجموعه هایپیگیری با افزود: جنوبی خراسان

 .دندش دولت هیات نامهآیین مشمول کشاورزی بخش در بوشهر و فارس، کرمان، هرمزگان

 تسهیالت نتوما میلیارد 3۲ و کشاورزی بخش تسهیالت امهال برای تومان میلیارد 16 خصوص این در گفت: وی

 .شد ابالغ استان به دیدهخسارت دامداران و کشاورزان به پرداخت برای

 هایرشبا شاهد اخیر هایهفته در کرد: بیان جنوبی خراسان استانداری عمرانی امور هماهنگی معاونت سرپرست

 هااناست برخی فصلی هایبحران جزو که بودیم جنوبی خراسان جمله از کشور هایاستان برخی در رگباری

 .شودمی محسوب

 در بلکه نبود تدبیریبی دلیل به البته که شدند زیادی هایخسارت دچار مدت این در هااستان برخی گفت: وی

 .شودمی انجام سنواتی نرمال هایبارندگی برای هاریزیبرنامه جنوبی خراسان جمله از هااستان تمامی

 در داشت: اظهار نداریم را استان در رگباری هایبارندگی برای آماده هایزیرساخت اینکه بر تاکید با زادهعباس

 .است شده هابارش نوع تغییر باعث اقلیمی تغییرات اخیر یهاسال

 یا ساعت چند در شده بینیپیش آبی سال کل برای که هاییبارندگی تا شده سبب اقلیمی تغییرات کرد: تصریح وی

 .باشد رگباری صورتبه روز چند

 هایهفته که رگباری هایبارندگی اگر افزود: جنوبی خراسان استانداری عمرانی امور هماهنگی معاونت سرپرست

 .شدمی ستانا متوجه زیادی هایخسارت شک بدون بود برابر ۲ بودیم شاهد استان در اخیر

 بخش و یانسرا مدت این در گفت: و کرد ارزیابی خوب را اخیر ماه در جنوبی خراسان هایبارندگی میزان وی

 استقبال ردمو منطقه این در هابارندگی میزان البته دید را هاخسارت میزان بیشترین شهرستان این قلعهسه

 .است وبیخ زراعی سال نوید مردم نظر از و گرفت قرار شهروندان

 به ما اما کردند توصیف سابقهبی گذشته سال 5۰ از بیش در را هابارندگی منطقه مردم برخی گفت: زادهعباس

 .هستیم منطقه این در هاخسارت منبع و دالیل شناسایی دنبال
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 منبع یشناسای و تعیین برای قبل جلسه در جنوبی خراسان ایمنطقه آب شرکت منظور این برای افزود: وی

 .نشویم مواجه زاخسارت سیالب وقوع و بحران با مجدد هابارندگی ادامه صورت در تا شد مکلف هاخسارت

 دالیل از کیی کشاورزی هایزبندسا کرد: بیان جنوبی خراسان استانداری عمرانی امور هماهنگی معاونت سرپرست

 منابع و کشاورزی جهاد ادارات شارکتم با ایمنطقه آب شرکت که شد مطرح قلعهسه در ویژه به سیالب وقوع

 .کنند اقدام بندسارها این ساماندهی به نسبت باید ایکمیته تشکیل قالب در طبیعی

 دکمبو دلیل به گفت: و کرد اعالم مربوطه هایدستگاه تکالیف دیگر از را هارودخانه بستر و حریم بازگشایی وی

 است شده قداما آجرپزی کوره جمله از رودخانه حریم در زهاییسا و ساخت به نسبت اخیر یهاسال در هابارندگی

 .شوند تکلیف تعیین باید که

 اولین اصالح به نسبت باید نیز جنوبی خراسان ایجاده نقل و حمل و راهداری کل اداره کرد: تصریح زادهعباس

 .نباشیم معضل این دوباره شاهد تا کند اقدام قلعهسه شهر ورودی آبنمای

 در هک کردند اقدام هارودخانه حریم یا حاشیه در محصول کشت به نسبت منطقه اهالی برخی د:افزو وی

 .شدند خسارت دچار اخیر هایبارندگی

 بیشترین ناستا اخیر هایبارندگی در گفت: جنوبی خراسان استانداری عمرانی امور هماهنگی معاونت سرپرست

 احتمالی هایخسارت جلوی باید مربوطه هایدستگاه آمادگی با هک بود سرایان قلعهسه بخش به مربوط هاخسارت

 .شود گرفته مناطق سایر در بارندگی

 مهار نظورم به گذشتگان بومی دانش و تجربه با که کرد یاد ظرفیت یک عنوان به کشاورزی بندسارهای از وی

 ندهیساما طرح اجرای و یهته به نسبت است مکلف ایمنطقه آب شرکت افزود: و است شده اجرا هاآبروان

 .کند اقدام محلی فنی استانداردهای با فنی هایسازه و استان بندسارهای

 هزینه باید ایمنطقه آب شرکت که هستند ما ضعف نقطه بندسارها فهمیدیم اخیر سیل تجربه از افزود: زادهعباس

 .کنیم اقدام برنامه رایاج و اعتبار جذب به نسبت تا کند برآورد را آنها ساماندهی برای الزم

 که بوده دممر و منطقه برای خوبی هایظرفیت بندسارها این حتما گذشته یهاسال هایبارش در کرد: بیان وی

 .داد رقرا پایلوت را قلعهسه شهر توانمی بندسارها ساماندی برای و است شده اجرا بومی دانش براساس
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 مهار در آبخیزداری هایسازه نقش به اشاره با جنوبی خراسان اریاستاند عمرانی امور هماهنگی معاونت سرپرست

 و احیا سبب رفیط از و مهار آبخیزداری هایسازه در اخیر هایبارندگی از بخشی داشت: اظهار هاآبروان و سیالب

 .است شده قنوات آبدهی

 در آن تقویت و هاسازه این رایاج ادامه و تکمیل استان در آبخیزداری هایسازه مهم نقش به توجه با گفت: وی

 .دارد قرار اولویت

 بیشتر راتخسا از و مدیریت خوبیبه استان در مختلف هایبخش همدلی سایه در اخیر سیالب افزود: زادهعباس

 .شد جلوگیری

 یرساناطالع وعمجم در گفت: باشند داشته مناسبی همکاری رسانه اصحاب با باید مدیران اینکه بر تاکید با وی

 اقدامات زا جامعی گزارش، سال پایان در و شد انجام اخیر سیل خصوص در سیما و صدا و هارسانه توسط خوبی

 .شودمی کشور بحران مدیریت ستاد و استاندار تقدیم 14۰۰ انبحر مدیریت ستاد

 خبر لینک

 

 

 ۲3:35  ،14۰۰ بهمن 13- ایرنا

 شد افتتاح بلوچستان و سیستان راسک در آبیاری نوین سامانه هکتار 83 7-1

 رفج دهه از روز دومین با همزمان آبی منابع از بهینه استفاده منظور به آبیاری نوین سامانه هکتار ۸3 -ایرنا -زاهدان

 دیمبر و تکش ایروستاه در محلی مسووالن از جمعی و فرماندار استاندار. عمرانی امور هماهنگی معاون حضور با

 .رسید برداریبهره به بلوچستان و سیستان جنوب در راسک شهرستان پیشین بخش

، بآ مصرف در ییجوصرفه گفت: مراسم ینا حاشیه در چهارشنبه روز راسک شهرستان کشاورزی جهاد مدیر

 در ییجوصرفه، هرز هایعلف رویه بی رشد از جلوگیری، آبیاری با همزمان کود بکارگیری، گیاه رویش باالی سرعت

 نوین هایروش بکارگیری مزایای از محصوالت فیکی و کمی افزایش و محصوالت ترراحت برداشت، انرژی مصرف

 .است آبیاری

https://www.irna.ir/news/84637530/%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B4%DB%B6%DB%B9-%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%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84636812/%DB%B8%DB%B3-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
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 طوریکه به ردندا وجود محدودیتی هیچ استان این در آبیاری نوین هایسیستم اجرای برای افزود: زراعتی احمد

 بالعوض بصورت را نوین آبیاری هایسامانه اجرایی هزینه درصد ۸5 امر این به کشاورزان تشویق برای نیز دولت

 .کندمی پرداخت و تامین

  .است شده گذاریسرمایه ریال میلیارد ۲4 طرح ینا اجرای برای کرد: بیان راسک کشاورزی جهاد مدیر

 چهار ساخت عملیات فجر دهه با همزمان افزود: و داد خبر راسک در کشاورزی بخش طرح ۲ زنیکلنگ از زراعتی

 این رایاج برای که شد زده زمین به جکیگور دشت هکتاری پنج ایگلخانه مجتمع و گوشتی مرغ پرورش واحد

 .شد خواهد هزینه اعتبار ریال میلیارد 6۰۰ هاطرح

 خبر لینک

 

 

 14:11 ، 14۰۰ بهمن 13- ایرنا

 :کرداعالم کشاورزی جهاد وزارت آب رامو دفتر مدیرکل

 شمالی هایاستان هایبندانآب بازسازی طرح درصدی 50 تحقق 8-1

 و بازسازی طرح هدف درصد 5۰ از بیش کرد:اعالم کشاورزی جهاد وزارت آب امور دفتر مدیرکل -ایرنا -تهران

 .است شده محقق جاری سال در کشور شمالی هایاستان هایبندانآب مرمت

 بازسازی، جاری الس برای اینکه بیان با «سرافرازی رضا»، کشاورزی جهاد وزارت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 اعتبارات از تومان میلیارد 133 تقریبا امسال افزود:، است شده بینیپیش هکتار 6۰۰ و هزار ۲ سطح در را بندانآب

 استانی راتاعتبا از کمی بخش فقط اما، یافته تخصیص کشور شمالی هایاستان هایبندانآب بازسازی برای ملی

 .است شده تامین طرح این

 اجرا حال در شمالی هایاستان هایبندانآب مرمت طرح کرد:تصریح کشاورزی جهاد وزارت آب امور دفتر مدیرکل

 .شودیم انجام هکتار 6۰۰ و هزار ۲ سطح در طرح این امسال، یابد تخصیص استانی راتاعتبا اگر و است

https://www.irna.ir/news/84636812/%DB%B8%DB%B3-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD
https://www.irna.ir/news/84636074/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84636074/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 بازسازی طرح هایاولویت از را دوم کشت در استفاده برای آب بهینه مصرف و تنظیم، آب حجم افزایش، سرافرازی

 استفاده مورد یزن ماکیان و آبزیان پرورش برای و هستند منظوره چند هابندانآب این گفت: و کرد عنوان بندانآب

 .گیرندمی قرار

 بردارانبهره ریهمیا و مشارکت با هابندانآب بازسازی داشت: اظهار کشاورزی جهاد وزارت آب امور دفتر مدیرکل

 .شودمی انجام مالک

 و است مالکان ودخ عهده بر ایمنکرده هزینه آنها بازسازی در ما که هاییبندانآب مرمت هایهزینه داد:ادامه وی

 .شوند استفاده آبزیان شپرور برای بیشتر است ممکن

 پرورش برای بیشتر هابندان آب .شودمی ساخته انسان دست به که است تاالب ای گونه بندان آب، ایرنا گزارش به

 .شودمی استفاده شرب آب و برنج کشت برای بارانی فصول در آب ذخیره، آبیگرم ماهیان

 گلستان و یالنگ، مازندران یعنی کشور شمالی هایاستان در ها بندانآب بیشتر هوایی و آب دالیل به ایران در

 .است زیستی مختلف هایگونه برای مناسب مکانی، کشاورزی آب ذخیره و ماهیان پرورش بر عالوه که دارد وجود

 به ساله هر دیگر هایگونه و اجدارت اردک، قو، پلیکان، پرال، مرغابی جمله از پرندگان از متفاوتی هایگونه

 .کنندمی مهاجرت کشور شمال هایندانبآب

 باعث کار نای و دارد جریان شمالی هایاستان در که است منفعت و سود پر کاری هابندان آب در ماهی پرورش

 .است شده زایی اشتغال

 خبر لینک

 

 

 15-11-14۰۰ 1۰:1۰- فارس خبرگزاری

 به اراضی یزتجه برابری 52 افزایش پهلوی/ دوره در کشور خاکوآب ساختزیر بودن رها 9-1

 آبیاری نوین هایسیستم

https://www.irna.ir/news/84636074/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001112000568/%E2%80%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-52-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001112000568/%E2%80%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-52-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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 و گفت خنس کشور خاک و آب حوزه در انقالب از پس فعالیت سال 4۲ از کشاورزی جهاد وزیر خاک امور معاون

 هایسیستم هب اراضی تجهیز برابری 5۲ افزایش و کشاورزی محصوالت برابری 5 رشد اقدامات این نتیجه که گفت

 .است قالبان از پس دردوران آبیاری نوین

 

 اسالمی نقالبا از بعد و قبل کشاورزی تولیدات وضعیت بررسی در، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .کرد توجه آب یعنی، حیات مایع و خاک یعنی، تولید بستر ترینمهم به باید شک بدون

 را سال در ترمیلیم ۲3۰ بارش یانگینم ایران است. هم آب از ترحیاتی و ترمهم خاک حتی کارشناسان اذعان به

 گذشته از کشور در را آلی مواد و خاک شدید فرسایش دیگر سوی از .است جهانی بارش میانگین سوم یک که دارد

 .است کرده ترخاص تولید و پرورش برای را شرایط که هستیم شاهد دور

، رسدمی داقلح به کشاورزی محصوالت تولید امکان، نشود انجام خوبی به خاک و آب هایپروژه اگر میان این در

 که کنیممی ررسیب آن از قبل و انقالب از پس دوران طول در تولید عامل عنوان به را خاک و آب شاخص بنابراین

 .آیدمی حساب به رزیکشاو بخش زیرساخت ترینمهم

 به هم دارانسیاستم نظر از حتی آن اهمیت که است کشور در غذایی امنیت کنندهتامین عنوان به کشاورزی بخش

 را خود اییغذ امنیت کشوری اگر گوید:می آمریکا پیشین جمهور رئیس، واشنگتن جرج که طوری به نمانده دور

 .افتدمی خطر به هم اشسیاسی امنیت شک بدون، کند تامین نتواند

 و کشور خاک و آب هایزیرساخت موضوع در انقالب از بعد و قبل در افتهیانجام کارهای وضعیت بررسی برای

 جهاد وزیر خاک و آب امور معاون، اکبری مرادعلی سراغ به، شود برطرف آینده در باید احتماال که نواقصی

 .نشستیم وگوگفت به وی با و رفتیم، کشاورزی

 خاک و آب اعمدت کشاورزی بخش در را خود مدیریتی هایفعالیت همه تاکنون انقالب اوایل از اکبری مرادعلی

 .است گذرانده
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 :خوانیدمی ادامه در را وگوگفت این کامل متن

 هایپروژه آیا و بوده شکل چه به اسالمی انقالب از قبل خاک و آب هایپروژه اجرای وضعیت فارس:

 بود؟ شده اجرا خاک و آب حوزه در زمان آن در خاصی

 کم ایازهاندهب بود هزمج نوین یا بارانی آبیاری به کشاورزی هایزمین از هکتار هزار 4۸ فقط انقالب از قبل :اکبری

 کشورهای جزو و دارد بارش میلیمتر ۲3۰ میانگین کشور کند. ایجاد آب بخش در مناسبی وریبهره توانستنمی که

 باال و آب از بهینه استفاده جهت در باید هادولت تالش همه بنابراین یدآمی حساب به خشک نیمه و خشک مناطق

 .باشد آب وریبهره بردن

 نیافتگی توسعه لیلد به آن از ایعمده بخش و بود نرفته فراتر تن میلیون ۲6 از زمان آن کشاورزی محصوالت تولید

 بود. کشور خاک و آب یهاظرفیت از بهینه دننکر استفاده ترمهم همه از و کشاورزی بخش به توجه عدم و روستاها

 وابسته تحقیق در و بود تن هزار 55۰ کرد خریداری کشاورزان از زمان آن دولت که گندم کل 1355 سال در

 .بودیم واردات به صرف

 بود؟ چگونه کشور در آبیاری هایپروژه اجرای هایبرنامه اسالمی انقالب پیروزی از پس فارس:

 بخش به توجه ایبر رهبری معظم مقام و انقالب کبیر رهبر هایتوصیه با و اسالمی انقالب پیروزی از پس :اکبری

 هایروش اینکه هب علم با و گرفت قرار اصلی محور عنوان به کشاورزی و روستاها توسعه، غذایی امنیت و کشاورزی

 انجام بخش این در هاییگذاریسرمایه، دهدمی افزایش را کشاورزی محصوالت تولید و آب وریبهره، آبیاری نوین

 شده تجهیز نوین آبیاری هایسیستم به کشور کشاورزی هایزمین از هکتار میلیون 2.5 اکنون و شد

 مهم دستاوردهای از که کند ایجاد کشور در آب جوییصرفه مترمکعب میلیارد 8 توانسته که است

 .رودمی شمار به اسالمی انقالب

 برابری پنج ایشافز تقریبا که رسیده تن میلیون 13۰ حدود به کشور کشاورزی محصوالت تولید اقداماتی چنین با

 .دارد زمان آن به نسبت
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 شده انجام خاک و آب حوزه در دیگری اقدامات چه، آبیاری نوین هایسیستم اجرای از غیر فارس:

 است؟

 3.۲ ساحتم در زهکشی و آبیاری اصلی هایشبکه اجرای، آبیاری نوین هایسیستم اندازیراه بر عالوه :اکبری

 باعث که است فرعی هایشبکه آن هکتار میلیون 1.6 از بیش که شده انجام مخزنی سدهای پایاب در هکتار میلیون

 141 ورزیکشا بخش در ایجادشده فرعی هایشبکه کل انقالب از قبل، است شده آب به کشاورزان آسان دسترسی

 و سازیارچهیکپ اراضی مدرن نوسازی و تجهیز همچنین است. شده برابر 1۰ از بیش اکنون که بود هکتار هزار

 65۰ و میلیون کی به االن که بود هکتار هزار 1۲ تنها انقالب از قبل سازیهندسی، 4 و 3 درجه هایکانال ایجاد

 .است یافته افزایش هکتار هزار

 ات شده زهکشی کشور هایزمین زا هکتار هزار 500 اکنون و نداشت وجود اصال انقالب از قبل زهکشی

 کخا و آب عملیات اجرای همچنین .کنند کشت به اقدام شوری بدون و مناسب خاک بستر در کشاورزان

 حوزه در و تاس شده اجرایی کشور هایزمین از هکتار هزار ۲3۰ در اکنون و نداشت وجود اصال انقالب از قبل

 در اند.شده مرمت و اصالح قنوات از هکتار هزار 3۰ اکنون و بود دهنش انجام اقدامی هیچ انقالب از قبل هم قنوات

، خاک و آب ظحف به اینها همه که شده انجام کشور در هم نژادیبه و زراعیبه عملیات خاک و آب عملیات کنار

 مدرن اراضی زینوسا و تجهیز همچنین است. شده منجر کشاورزی تولیدات افزایش نهایتا و آنها وریبهره افزایش

 .است فتهیا افزایش هکتار هزار 651 و میلیون یک به اکنون که بود هکتار هزار 1۲ تنها انقالب از قبل

 امکد باشد اندتومی تحول منشا و شده اجرا کشور در خاک و آب درحوزه که بزرگی های پروژه فارس:

 است؟
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 و ایالم ایه استان در شد تصویب هبریر معظم مقام سفر در که هکتاری هزار 55۰ به موسوم بزرگ طرح :اکبری

 است؛ اجرا الح در هم هکتار هزار ۲5۰ و یافته پایان پروژه این از هکتار هزار ۲۹5، دشومی اجرایی خوزستان

 .دهد افزایش را کشور کشاورزی تولیدات تن میلیون ۹ پروژه این تکمیل شودمی بینیپیش

 می انتقال اراضی کردن مشروب برای هانیمه چاه آب که است نسیستا هکتاری هزار 46 به موسوم دیگر طرح یک

 .ستا داده افزایش تن هزار ۹۰۰ به تن هزار 45۰ از را منطقه تولید و یافته پایان طرح این یابد

 حال در هم قیهب و شده تمام آن هکتار هزار 1۰۰ که دشومی اجرایی هکتاری هزار ۲۸۰ طرح هم گلستان استان در

 ۸۰۰ از را ندمگ عملکرد توانسته بود مواجه شوری مشکل با که استان این در زهکشی اقدامات جرایا، است اجرا

 .رسد می هم هکتار در تن 4.5 تا بعضا که دهد افزایش هکتار در تن ۲.5 به کیلوگرم

 این زا کتاره هزار 1۲7، شودمی انجام هکتار هزار ۲۲7 سطح در که است کشور شمالغرب و غرب در بعدی پروژه

 .است اقدام دست در هم هکتار هزار 1۰۰ و شده تمام طرح

 در فشار تحت آبیاری و هکتار میلیون 1.5 سطح در زهکشی آبیاری یهاشبکه هکتار میلیون 1.5 اینها بر عالوه

  .است شده انجام کشور در اسالمی انقالب از پس هکتار میلیون ۲.5 سطح

 پیشنهاد کشور خاک و آب از حفاظت برای اصلی هایپروژه اجرای بر عالوه مهمی معیار چه فارس:

 کنید؟می

، است کشور کخا و آب منابع کیفی و کمّی حفاظت یا، خاک و آب منابع حفظ االن کشور مسأله ترینمهم :اکبری

 نمدیرا، ندارد وجود آبی کشت رزی سطح توسعه امکان و شده محدود ما برای توسعه ظرفیت اکولوژیکی نظر از چون

 استفاده برای را خود الشت تمام باید بعد به این از و رسیده پایان به تقریبا افقی توسعه امکان که بدانند باید کشور

 افزایش هایهرا از یکی و دهند انجام تولید ارتقای جهت در آب وریبهره افزایش نیز و تحقیقات و پژوهش از

 .است تولید زایشاف حال عین در و مصرف کاهش آب وریبهره

 یا اندداده انجام را شدمی انجام باید که کارهایی همه خاک و آب بخش در که کنیدمی فکر آیا فارس:

 هست؟ هنوز ماندهزمین بر کارهای

 که هست زیادی کارهای هنوز اما، شده انجام کشور خاک و آب هایپروژه در خوبی اقدامات اینکه وجود با :اکبری

 با همزمان آب وریبهره ارتقای و خاک و آب از کیفی و کمّی حفاظت سرزمین این پایداری راه تنها شود. نجاما باید
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 و کرد شروع آبریز هایحوضه از باید نخست بگیرد؛ صورت باید مختلف سطوح در وریبهره اما، است مصرف کاهش

 را وریبهره خود مثبت دخالت با باید زیست محیط و خاک و آب مدیران، ریزانبرنامه، گذارسیاست عوامل تمام

 .دهند افزایش

، خاک حاصلخیزی، آب وریبهره افزایش، آبیاری، زراعیبه عملیات، شود آغاز مزرعه سطح از باید وریبهره دوم؛

 انجام جهانی اردهایاستاند و تحقیقات و پژوهش آخرین اساس بر باید همه، بیماری و آفات با مبارزه، مکانیزاسیون

 .هستند همدیگر ملزوم و الزم حقیقت در اینها همه که شود

 شوری و کیخش به مقاوم که کرد اصالح را محصوالتی و شود انجام باید گیاه سطح در وریبهره افزایش سوم؛

 دانش فوذن ضریب افزایش سال به سال و کنند مصرف کمتری آب تا کرد تولید زودرس محصوالت همچنین، باشند

 .شود بیشتر بخش این در فناوری و

 زراعت مثال کشاورزی جهاد وزارت هایبخش دیگر با خاک و آب هایسیاست با همسویی آیا فارس:

 تکش الگوی آیا دارد. تاکید آب حفظ به خاک و آب بخش ولی اندکنندهمصرف آنها زیرا دارد؟ وجود

 شود؟ عملی گوییدمی صرفم کاهش درباره شما که آنچه تا شودمی اجرایی

 خارج هم ورزیکشا جهاد وزارت دست از موارد از بسیاری در اما، دارد وجود بخش این در همسویی، بله :اکبری

 سند ما ،باشد داشته وجود کشاورزان یعنی پایین تا گیرتصمیم باالی هایرده از باید همسویی این، است

 شدهتعیین دافاه به مدت این پایان از پس تا ایمکرده تدوین را خود ساله 1۰ برنامه و تعریف هم اندازیچشم

 با مطابق را کشاورزی برداربهره میلیون 4.5 توانیمنمی ما که هستند بردارانبهره ما اصلی مشکل اما، برسیم

 هست نفعشان به کنندمی فکر که لیمحصو هر و کنندمی دنبال را خودشان منافع آنها .ببریم پیش هایمانخواسته

 .کارندمی را

 ریدخ نرخ اگر، کنند مدیریت را آنها توانندمی، پیداست اسمش از که همانطور مدیران البته فارس:

 یقیتشو اقدامات و شود تعریف، ملی منافع برای مفید و بر آب کم که محصوالتی برای مناسب تضمینی

 نافعم راستای و مدیران خواسته مسیر در آنها بپردازند بدهند کشاورزان برای ادهنه، تسهیالت نظیر

 .کرد خواهند کشت ملی

 .است درست هم شما حرف، بله :اکبری
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 پمپاژ آبیاری برای متری 120 عمق از کشاورزان داشتیم گلستان استان از اخیرا که بازدیدی در فارس:

 عملیات آنها کنار در شما که حالی در دشومی خاک شوری لعام خشک مناطق آن در خود که کردندمی

 ندارد؟ وجود همسویی این شاید که دهدمی نشان و دارد تناقض اینها دهیدمی انجام ورزی شور

 از را کشاورز یکباره به دشومین، شود سازی فرهنگ و شود اصالح باید مرور به که است کارهایی اینها، بله اکبری:

 روند این ها آن کنار در هاهپروژ انجام با و مرور به اما کرد منع، است آن به وابسته اش زندگی قوت که زمینی کشت

  .شودمی اصالح

 چیست؟ سند این جزئیات، کردید اشاره آب وریبهره سند مورد در فارس:

 شده تدوین رونی رتوزا و کشاورزی جهاد وزارت، بازرگانی اتاق مطالعات بخش کمک به آب وریبهره سند :اکبری

 .است رسیده هم هاوزارتخانه این وزرای امضای به و

 چیست؟ آب وریبهره سند هدف فارس:

 تولید میزان که کردیم ریزیبرنامه ساله پنج برنامه دو طی ما و است آب وریبهره ارتقای سند این هدف :اکبری

 آب وریبهره افزایش بدون مهم این که برسد تن میلیون 1۸5 به فعلی تن میلیون 13۰ حدود از کشاورزی

 یانگینم سوم یک و میلیمتر ۲3۰ کشور در بارش میانگین که گفتم صحبت اول هایبخش در، نیست پذیرامکان

 6۹ از آب رفمص کاهش ما بعدی گذاریهدف .کرد بهینه استفاده باید آب این قطره هر از بنابراین است جهانی

 .است مترمکعب میلیارد 6۰ به فعلی مترمکعب میلیارد

 و بردارانهرهب وضعیت شود. تقویت کشور غذایی امنیت که است این ایمکرده تعریف سند این برای که اندازیچشم

 افزایش بر اکیدت سند این در .یابد بهبود محور بازار و پایدار کشاورزی توسعه طریق از کشاورزی بخش فعاالن

 آب وریهبهر افزایش سند این ماموریت همچنین است. آب وریبهره یژهو به تولید عوامل و منابع ریوبهره

 نوین هایفناوری از گریبهره به اتکا با نهاد مردم هایسازمان، هاتعاونی و خصوصی هایبخش مشارکت با کشاورزی

 .است هابرنامه راهبردهای رعایت و

 افتد؟می اتفاق یکشاورز بخش در عینی تحوالتی چه سند این اجرای از پس فارس:

 تولید پایداری حقیقت در و یابدمی افزایش آلی ماده رشد با خاک حاصلخیزی، آب وریبهره سند اجرای با :اکبری

 بخش در آب وریبهره رشد رسد.می درصد صدم ۹5 به درصد دهم 6 از آلی ماده سند این اساس بر شود.می ایجاد
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 زراعی محصوالت در آب وریبهره افزایش رسد.می مترمکعب در یلوگرمک ۲.۲ به پایه سال 1.1 از گیاهی تولیدات

 به 3 از سبز آب با دیمی محصوالت در آب وریبهره افزایش رسد.می مترمکعب بر کیلوگرم 3.11 به 1.4۸ از آبی

 .رسدمی بارش میلیمتر بر کیلوگرم 5.1

 محصوالت رد همچنین، رسدمی مترمکعب بر مکیلوگر ۲.۲ به صدم 6۸ از آبی باغبانی محصوالت در آب وریبهره

 بر کیلوگرم 1.36 به صدم 73 از دامی محصوالت در رسد؛می بارش میلیمتر بر کیلوگرم 7.۹ به 6.3 از دیم باغبانی

 .یابدیم افزایش مترمکعب بر کیلوگرم 5.5 به 5.43 از پروری آبزی محصوالت در و رسید خواهد مترمکعب

 یکشاورز آب مصرف میزان درباره نیرو وزارت با کشاورزی جهاد وزارت بین اختالفی همواره فارس:

 عنوان به شما اما، شودمی مصرف کشاورزی بخش در آب درصد 90 گوید می نیرو وزارت، داشته وجود

 شما مستندات، کنید نمی تایید را مسئله این هیچوقت کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب بخش متولی

 چیست؟ باره این در

 داخل رد کارشناسان، دادیم انجام درصد ۸7 پوشش ضریب با محصول 35 روی که مطالعاتی اساس بر :اکبری

 این و کردند اعالم مترمکعب میلیارد 6۹ را کشور کشاورزی آب مصرف و کردند محاسبه کاربردی صورت به مزرعه

 مانند والتیمحص درباره ها پژوهش و تحقیقات همه گووگفت این )در دارد. فاصله بسیار نیرو وزارت گفته با

 .(رسید ارسف خبرنگار رویت به بود آمده در کتابچه صورت به و بودند محصول 35 که غیره و چغندر، جاتصیفی

 است؟ کشور مصرفی آب درصد چند گویید می که مصرف میزان این فارس:

 .درصد 65 از کمتر :اکبری

 چیست؟ نیرو زارتو با آماری تفاوت این دلیل فارس:

 در، کنندمی حساب را شودمی خارج سدها از که آبی یعنی کنند؛می محاسبه را آب بیالن حقیقت در آنها :اکبری

 کانال در آب پرتی اآنه اگر و رسدنمی مزرعه به و رودمی هدر هاکانال در و مسیر در اینها از زیادی بخش که حالی

 .شودمی برطرف وزارتخانه دو بین آماری اختالف این، نگذارند کشاورزی بخش حساب هب را ها

 .بفرمایید، است مانده ناگفته مطلبی کنیدمی فکر اگر پایان در شما؛ توضیحات از تشکر با فارس:

 آن به توجه بدون و است حیاتی بسیار کشور برای خاک و آب مسئله که کنند دقت کشور مسئوالن همه :اکبری

 باید نوین آبیاری های زیرساخت اجرای و پژوهش و تحقیق روی، نیست امکانپذیر راحتی به غذایی امنیت تامین
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 جمعیت رشد با روز به روز تقاضا که رودمی سمتی به آینده جهان، شود تامین آن اعتبار و شده ایویژه عنایت

 شدن گرم، هوایی و آب تغییرات، کشاورزی زمین دنبو محدود دلیل به تولید شرایط حال عین در شودمی بیشتر

 داشته را استفاده بیشترین داریم خاک و آب چه هر از باید، دشومی ترسخت قطبی های یخ شدن آب و زمین کره

 .باشیم

 لینک خبر

 

https://www.farsnews.ir/news/14001112000568/%E2%80%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-52-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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 دوم: بخش 2

 آفات-سموم
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 14:1۰ ، 14۰۰ بهمن 1۰-ایرنا

 :شد محقق پزشکی گیاه تحقیقات موسسه محققان تالش با

 فرنگی گوجه توتا و سفیدبالک کنترل برای شکارگر سن صنعتی انبوه تولید 1-2

 

 بارای  لوفوسماکرو شکارگر سن صنعتی انبوه تولید کرد: اعالم کشور پزشکی گیاه تحقیقات موسسه - ایرنا - تهران

 .دش میسر لرستان فجرصفا گردشگری و کشاورزی صنعت و کشت شرکت در فرنگی گوجه توتا و سفیدبالک کنترل

 و کشااورزی  صانعت  و کشات  شارکت  مادیرعامل ، کشاور  پزشاکی  گیااه  تحقیقات موسسه یکشنبه روز گزارش به

 میناوز  و کسفیدبال کنترل برای ماکرولوفوس شکارگر سن انبوه تولید» فناوری انتقال، لرستان صفا فجر گردشگری

 ررگشاکا  سان  صانعتی  انباوه  تولیاد  باه  منجر شرکت این به پزشکی گیاه تحقیقات موسسه از «فرنگی گوجه برگ

«Macrolophus pygmaeus» شد شکارگر این مکمل طعمه و. 

 کنتارل  تحقیقاات  بخاش  علمای  هیاات  عضو، ملکشی سیدحسن دکتر فناوری این انتقال مجری تالش با مهم این

 صانعت  و کشات  شارکت  ترتیاب  بادین  .شاد  میسار  شاده  یاد شرکت کارشناسان و بخش آن ارانهمک، بیولوژیک

 ایان  زا خود مدرن فرنگی گوجه هایگلخانه از هکتار ۲۰ سطح در توانست لرستان صفا فجر گردشگری و کشاورزی

 ارز خاروج  از و شاده  نیااز  بای  کشاور  خارج از شکارگر این عامل خرید از و کند استفاده آفات کنترل برای شکارگر

، رکتشا  آن کارشناساان  باه  موفقیات  ایان  تبریاک  ضمن کشور پزشکی گیاه تحقیقات موسسه .شودمی جلوگیری

 هاای عرصاه  باه  ایان  از بیش خدمات ارایه آرزوی، موسسه بیولوژیک کنترل تحقیقات بخش کارشناسان و محققین

 .دارد را کشور کشاورزی تولیدی

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84631903/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84631903/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8Chttps:/www.irna.ir/news/84631903/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84631903/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
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 14:1۲ ، 14۰۰ بهمن 11 - ایرنا

 مازندران در ایمدیترانه میوه مگس با مبارزه جدید روش ؛ایهسته سازیعقیم 2-2

 

 از هکتاار  دیکصا  در شاده  عقایم  نر مگس رهاسازی با مازندران در ایمدیترانه میوه مگس با مبارزه - ایرنا - ساری

 شاورزیک جهاد نباتات حفظ مدیر گفته به که روشی ؛است شده جدیدی مرحله وارد گلوگاه شهرستان میوه هایباغ

 .داشت خواهد غیربومی آفت این کنترل در زیادی اثربخشی و است آزمایشی مرحله در استان

 و تناوع  ابا  مازنادران  هاای  بااغ  از هکتاار  هازار  16۰ بارای  مخارب  آفات از ایمدیترانه میوه مگس، ایرنا گزارش به

 نیاز  اناسات  غاداران با جدی های دغدغه از همواره و دشومی محسوب برداشت مانز و میوه نوع لحا  به پراکندگی

 .است بوده

 طای  ماالو خر و گاردو ، زردآلاو ، گایالس ، آلبالو، انجیر، شلیل، هلو درختان غرس با مختلط های باغ پدیده گسترش

 نعتصا  اصالی  رکان  نعناوا  باه  مرکبات باغ هکتاری هزار 115 کنار در مازندران مختلف مناطق در اخیر یهاسال

 جدی هدیدت که وضعیتی است؛ کرده دوچندان ای مدیترانه مگس آفت تکثیر و رشد برای را شرایط، استان باغداری

 توساط  مختلف های روش طریق از آفت این با بموقع مقابله به نسبت اگر و رود می شمار به مازندران باغداری برای

 .خشکاند خواهد را استان یباغدار ریشه، نگیرد صورت اقدامی باغداران

 مگاس  یرو ایکس اشعه طریق از سازی عقیم تکنیک انجام از پس عملی آزمایش اقدام یک در دغدغه این با همسو

 کاه  است هشد گذاشته اجرا به گلوگاه های باغ از هکتار 1۰۰ در شده عقیم نر های مگس رهاسازی امسال، نر های

 .است بوده ها باغ این در آفت این خسارت کاهش آن نتیجه رزی کشاو جهاد مسووالن گفته به

https://www.irna.ir/news/84632902/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DA%AF%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/08/18/4/156558440.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/08/18/4/156558440.jpg
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 شرایط در وکند می رها تخم عدد 3۰ تا یک روزانه ماده مگس هر، مازندران نباتات حفظ کارشناسان اظهارات بر بنا

  .ساندبر عدد یکهزار حداکثر و 3۰۰ میانگین به را تعدادش زندگی دوره یک در که دارد را توان این مناسب

 جدیاد  روش بااره  در ایرناا  خبرنگاار  با گو و گفت در مازندران کشاورزی جهاد نباتات حفظ مدیر زاغی نعبدالرحما

 جدیاد  شای رو ایکاس  اشعه از استفاده با نر های مگس سازی عقیم تکنیک :داد توضیح ای مدیترانه مگس با مقابله

 قابلیات  در ار تغییراتای  ایکاس  اشاعه  با دهی پرتو روش این در .است استان های باغ اصلی آفت این با مقابله برای

، شاوند  ارها  گوناه  ایان  وحشی جمعیت میان در عقیم نرهای از کافی تعداد اگر آورد. می وجود به نر سمگ توارثی

 .رود می پیش خاموشی سمت به مرور به و شده حذف ضرورتا ای مدیترانه میوه مگس جمعیت

 داشته رکتمشا اجرای اصلی مشاور عنوان به ای هسته انرژی سکارشنا یک طرح این اجرای در که این اظهار با وی

 هکا  طاوری  باه  شاود  سازی رها و تولید تری وسیع سطح در شده سازی عقیم نر های مگس تعداد اگر :گفت، است

 تخام  کثیرت، ها گیری جفت رغم به یقین طور به، شوند بیشتر وحشی نرهای تعداد نسبت به شده عقیم نرها تعداد

  .شد خواهد فمتوق ریزی

 پیشاگیرانه  ماتاقدا انجام را گیاهی آفات با مقابله روش بهترین مازندران کشاورزی جهاد سازمان نباتات حفظ مدیر

 و بدهناد  انجاام  بموقاع  را رسیده های میوه برداشت فقط استان مختلف های باغ صاحبان اگر :کرد تاکید و دانست

 7۰ تاا  ،کنناد  دفن مینز متری سانتی 5۰ تا 4۰ عمق در و آوری عجم درختان پای از را فاسد های میوه همچنین

 توجاه  وردم اخیر دهه یک طی که روشی دهند؛ می انجام هزینه گونه هیچ بدون را میوه مگس آفت با مقابله درصد

 .است بوده مخرب آفت این نسبی کنترل آن نتیجه و است گرفته قرار باغدران جدی

 پاشای  طعماه ، انبوه شکار برای سراتینکس و فرمون، سراتراپ مایع حاوی کننده جلب هایتله نصب حاضر حال در

 قرنطینه سائلم رعایت، دستورالعمل اساس بر ماالتیون کش حشره و هیدرولیزات پروتئین از استفاده با آلوده باغات

 بارای  توجه قابل تنکا از ناستا نقاط دیگر به آلوده باغ از آلوده هایمیوه انتقال و نقل و جایی به جا عدم شامل ای

 .است آفات این گسترش از جلوگیری و مقابله

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84632902/%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DA%AF%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1
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 14۰۰ بهمن ۰۸-1۲:45-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 د؛ش مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 صحرایی ملخ علیه هکتار میلیون 15 پایش و ردیابی 3-2

 گرفتاه  صورت پایش و ردیابی صحرایی ملخ علیه هکتار میلیون 15 تاکنون سال ابتدای از اقلیمی شرایط به توجه با

 .است

 عربساتان  شارق  در رطوبات  شادن  فاراهم  و اخیار  هاای  بارندگی به توجه با گفت: معین  -جوان خبرنگاران باشگاه

 و سیستان و بوشهر، هرمزگان سواحل سمت به ملخ جات دسته، فروردین اوایل و اسفند اواخر که دشومی بینیپیش

 .آیند بلوچستان

 برآورد شورک جنوب در مناسب های یبارندگ به توجه با، نباتات حفظ همگانی و عمومی آفات دفتر مدیرکل گفته به

 میلیاون  15 تااکنون  ساال  ابتادای  از گفت: او .برسد هکتار هزار ۸۰ به صحرایی ملخ علیه مبارزه سطح که دشومی

 .است شده انجام صحرایی ملخ ردیابی و پایش هکتار

 محصهوالت  باه  رسااندن  آسیب سبب به آفت این که شد کشور وارد ۹7 سال، سال 5۰ از پس صحرایی ملخ آفت

 تمامی نوناک هم و کند جلوگیری آن تهدیدات از تواندمی موقع به مبارزه که است ملخ هایگونه از یکی کشاورزی

 ملهخ  حملاه  ماارس  دوم نیماه  در کاه  اسات  آن از حااکی  هاا  گزارش .است فراهم جنوبی های استان در امکانات

 .دشومی آغاز بلوچستان و سیستان و بوشهر، هرمزگان هایاستان همچون کشور جنوب به صحرایی

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8044062/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8044062/%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 17:4۸ ، 14۰۰ بهمن 13- ایرنا

 :کرد اعالم عمومی آفات با مبارزه دفتر مدیرکل

 اسفندماه اواخر از کشور به صحرایی ایهملخ هجوم آغاز 4-2

 

 به توجه با اینکه نبیا با کشور تنباتا حفظ سازمان همگانی و عمومی آفات با مبارزه دفتر مدیرکل -ایرنا -تهران

 امسال گفت:، شودمی آغاز ماهفرودین اوایل و اسفند اواخر از کشور به صحرایی هایملخ هجوم، هوایی و آب شرایط

 .شد خواهد مبارزه صحرایی هایملخ آفت با کشور اراضی از هکتار هزار ۸۰ سطح در

 شبه در طبیعی هاییبارندگ دلیل به :افزود «معین سعید »، رزیکشاو جهاد وزارت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 در همچنین و عمان مانند جزیره شبه این از مناطقی در بلندمدت میانگین از باالتر هایبارندگی و عربستان جزیره

 ایهملخ، تنخس موج در رودمی انتظار و است فراهم آفت این تغذیه و گیاهان رشد برای شرایط، ایران جنوب

 .ورندآ هجوم بلوچستان و سیستان ساحلی مناطق و بوشهر از هایی بخش، هرمزگان های استان به صحرایی

 از هوا رخندگیچ صورت در اظهارداشت: کشور تاتنبا حفظ سازمان همگانی و عمومی آفات با مبارزه دفتر مدیرکل

 جنوب، مدو فاز در، کشور به راییصح هایملخ بعدی ورود و عربستان جزیره شبه سوی به هند اقیانوس سمت

 .گیرند رقرا آفت این هجوم مورد بلوچستان و سیستان استان ترعمقی های بخش و کرمان جنوب، فارس استان

 آفت این با مبارزه برای که اعتباری تومان میلیارد 5۰ از داشت: اظهار، صحرایی ملخ با مبارزه اعتبارات درباره معین

 اختصاص کشور نباتات حفظ سازمان به شهریوراه اواخر در آن تومان میلیارد 1۰ رسید تصویب به ماه مرداد در

 میان نیاز مورد ملواز سایر و شسمپا، سم تهیه برای مبارزه بینیپیش سطح اساس بر پیش روز 1۰ مبل  این و یافت

 .شد توزیع هااستان

 .دشومی توزیع ستانا میان و پرداخت بهمن دوم نیمه در اعتبارات از مانده باقی تومان میلیارد 4۰ کرد: اضافه وی

https://www.irna.ir/news/84636495/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.irna.ir/news/84636495/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/07/28/4/156507559.jpg?ts=1564293185544
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/07/28/4/156507559.jpg?ts=1564293185544
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 درصد 33 حدود اینکه بیان با کشور نباتات حفظ سازمان همگانی و عمومی آفات با مبارزه دفتر کل مدیر

 صحرایی ملخ با موقع به نتوانیم اگر گفت:، دشومی تولید کشور جنوبی های استان در باغی و زراعی محصوالت

 .گیردمی رقرا خطر معرض در کشاورزی محصول تن میلیون 4۰ حدود، کند پیدا گسترش آفت این و کنیم مبارزه

 توانمی ulv هایسمپاش با و شودمی استفاده سمپاشی ناوگان از صحرایی ملخ با مبارزه برای اظهارداشت: وی

 .کرد مبارزه هکتار هزار 5۰ سطح در روزانه

، نظامی نیروهای، هافرمانداری جمله از خود هایظرفیت و امکانات تمام از خواست کشور جنوبی هایاستان از معین

 .کنند استفاده صحرایی ملخ با مبارزه برای نیز بسیج و انتظامی

 از پیش زیرا ردهک تغییر ایران به عربستان از صحرایی ملخ هجوم مسیر که دهدمی نشان هابررسی، ایرنا گزارش به

 عربستان غرب مالش از اکنون اما شدند؛می ایران وارد عربستان «الخالی رب» و عمان، یمن از صحرایی هایملخ این

 قرار تاثیر تحت را ایالم و بوشهر، خوزستان هایاستان که شونندمی ایران وارد جده و ریاض، تبوک نام به محلی از

 .دهدمی

 ثبت کشور جنوبی هایاستان در کشور نباتات حفظ سازمان بانیدیده توسط صحرایی ملخ هجوم ۹۸ سال آمار طبق

 .گرفت قرار مبارزه تحت هکتار میلیون یک به نزدیک و شد

، بلوچستان و سیستان شامل استان ۹ در هکتار هزار 75۰ سطح در صحرایی ملخ با مبارزه ۹7 سال بهمن 3۰ در

 .شد عملیاتی جنوبی اسانخر و ایالم، احمد بویر و کهگیلویه، خوزستان، فارس، بوشهر، کرمان جنوب، هرمزگان

، غالت، هعلوف، میوه هایباغها، ، جنگلمختلف هایسبزینه از تغذیه با خود حرکت مسیر در صحرایی هایملخ

 هجوم مورد نطقهم در قحطی باعث، دارند که باالیی تخریبی قدرت به توجه با و برندمی بین از را مراتع و صیفی

 .شوندمی

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84636495/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87
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 14:57 ، 14۰۰ بهمن 13- ایرنا

 :کشور نباتات حفظ سازمان رییس

 ازسرگیری نیست/ کافی کشاورزی محصوالت کیفیت کنترل برای نباتات حفظ سازمان بودجه 5-2

 هند به کیوی صادرات

 

 ها دارایی ملکت ازمحل نباتات حفظ سازمان فعلی بودجه گفت: کشور نباتات حفظ سازمان رییس - ایرنا - تهران

 .نیست کافی نظارتی اقدامات فرایند و کشاورزی محصوالت کیفیت کنترل برای

 اسالمی البانق پیروزی سالگرد سومین و چهل مناسبت به خبری نشست در چهارشنبه روز «مقدم عالئی شاهپور»

 طبق افزود: نخبرنگارا جمع در سازمان این اقدامات و کشاورزی بخش تولیدات وضعیت، هافعالیت اهم تشریح با

 وجود با و است تومان میلیارد 4۲ حدود کشور نباتات حفظ سازمان هایدارایی تملک بودجه 14۰۰ سال مصوبه

 .است نشده یافتدر هم تاکنون که گرفته تخصیص دستور آن تومان میلیارد ۹ تاکنون ذشتهگ سال از ماه 11 اینکه

 ملخ با مبارزه، هاقرنطینه فرایند بر نظارت که است حالی در این کرد: تصریح کشور نباتات حفظ سازمان رئیس

 از مگانیه و عمومی آفات با مبارزه و سموم بر کنترل نحوه، سموم مصرف کاهش، بیولوژیک مبارزه، صحرایی

 .برسد کنندگانمصرف دست به سالم محصول تا است سازمان این وظایف

 و تأیید که ایمداده ارائه اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون به پیشنهاد 14 اخیراً اینکه بیان با مقدم عالئی

 را شاورزیک محصوالت ادراتص توسعه و سالم محصول تولید ما اگر افزود: است شده ارائه تلفیق کمیسیون به

 شاهد همچنان باید نشود داده تخصیص الزم بودجه اگر زیرا است مجلس عمل ابتکار نیازمند امر این خواهیممی

 .باشیم کشاورزی محصوالت برگشت و انطباق عدم

https://www.irna.ir/news/84636096/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84636096/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84636096/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/4/169424973.jpg?ts=1643801195875
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/4/169424973.jpg?ts=1643801195875
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 میلیارد ارهز 6 به اول سال برای حداقل سالهپنج برنامه طبق کشور نباتات حفظ سازمان اکنون داشت: اظهار وی

 از بخشی و دولت هاییدارای تملک محل از بخشی تواندمی زیرا ندارد دولت برای مالی بار که دارد نیاز بودجه تومان

 .شود تأمین هاهزینه و درامد محل

 شده صادر مانساز این توسط بهداشتی گواهی میلیون یک تاکنون سال ابتدای از گفت: نباتات حفظ سازمان رئیس

 35 ساالنه نینهمچ، نگرفته تعلق سازمان این به ریال یک حتی و شده واریز گمرک و خزانه به آن پول اما است

 کاهش استایر در نباتات حفظ سازمان به عوارضی تاکنون اما شودمی کشور وارد مختلف عناوین به سم تن هزار

 .است نشده داده ترویجی هایفعالیت یا سموم مصرف

 قدیمی انونق طبق است هزارتومان 6۰ که گمرک الکترونیکی برگه تعرفه که است حالی در این داد: ادامه وی 

 .کندنمی پرداخت نیز را مبل  این حتی صادرکننده و شودمی پرداخت سازمان این توسط نباتات حفظ سازمان

 کشور اتتنبا حفظ سازمان به درصد یک تنها صادراتی عوارض محل از اگر که است باور براین مقدم عالئی

 .شود متحول تواندمی کشاورزی محصوالت سالمت بحث یابد اختصاص

 صحرایی ملخ با مبارزه جهت اعتبار تومان میلیارد 50 تخصیص برای جمهوریرئیس به وزیر نامه

 میلیارد 5۰ ل مب بحران مدیریت محل از صحرایی ملخ آفت با مبارزه برای گفت: کشور نباتات حفظ سازمان رئیس

 عمومی آفت اییصحر ملخ که درحالی است شده دریافت آن تومان میلیارد 1۰ تاکنون اما شده داده اعتبار تومان

 .ایمکرده ردیابی را هکتار میلیون 16.5 ما تاکنون که است خطرناکی

 هرمزگان و بلوچستان و سیستان، بوشهر در صحرایی ملخ با مبارزه هکتار هزار 1۸۰ همچنین داشت: اظهار وی

 به اینامه اورزیکش جهاد وزیر شود ما کشور به ملخ طغیان موجب تواندمی که عربستان اخیر سیل دلیل به یم.دار

 آفت این با بارزهم در قطع طور به ما نشود محقق اعتبار مبل  این اگر که اندداده بحران مدیریت و جمهوریرئیس

 .شد خواهیم مشکل دچار خطرناک

 لدلی به اکنون کرد: ضافها ندارند را آفت این با مبارزه توان تنهایی به ما کشاورزان ینکها به اشاره با مقدم عالئی

 را گندم مزارع تواندمی این که هستند هاملخ هجوم مستعد ماهبهمن 15 از جنوبی هایاستان هوایی و آب شرایط

 .دهد قرار آسیب مورد

 است کار دستور در نباتات حفظ سازمان قانون بازنگری و اصالح
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 اینکه وجود با گرددبرمی 134۲ سال به نباتات حفظ سازمان قانون داشت: اظهار کشور نباتات حفظ سازمان رئیس

 به سیزدهم تدول در ما و نیست کافی مهم این اما است کرده تغییر هاپروتکل و هادستورالعملها سال این طی

 .هستیم قانون این روزرسانیبه و اصالح دنبال

 از خارج است کشاورزی محصوالت سالمت درباره که سازمان این قانون تا خواست اسالمی شورای مجلس از وی

 .شود بروز و یافته تغییر ترسریع هرچه قانون این تا شود رسیدگی نوبت

 داخلی استانداردهای طبق ترانزیتی و وارداتی محصوالت تن میلیون 35 پایش و رصد

 و یاییشیم سموم تدارک حوزه مدیریت در تالش ما رسالت اینکه بیان با کشور نباتات حفظ سازمان رئیس

 ستانداردهایا طبق که داریم ترانزیتی و وارداتی محصوالت تن میلیون 35 حدود ساالنه گفت: است غیرشیمیایی

 .شوندمی پایش و رصد گمرکات در ایقرنطینه هایشبکه توسط داخلی

 135 زا طوریکه به است کشاورزی محصوالت بهداشت و سالمت ضامن ورکش نباتات حفظ سازمان، وی گفته به

 شودمی راقبتم نباتات حفظ سازمان توسط زا خسارت عوامل لحا  از تن میلیون ۸5 کشاورزی بخش تولید میلیون

 .است میتاه حائز سالم محصول تولید برای سازمان این فنی هایدستورالعمل صدور و مراقبت سهم بنابراین

 دانست هرز هایعلف و هابیماری، آفات با مبارزه هادستورالعمل و قانون اساس بر را نباتات حفظ سازمان وظیفه وی

 رعایت را المللیبین مقررات و شرایط است متعهد نباتات حفظ سازمان المللیبین معاهدات اساس بر کرد: اضافه و

 مرزهای، مرکاتگ در باید سازمان این بنابراین ندارند مرزی و حد کشاورزی بخش در هابیماری و آفات زیرا کند

 ترانزیت و ادراتص زمینه در همچنین نشود. کشور وارد زا خسارت عوامل تا باشد مراقب هوایی و دریایی و زمینی

 .کند عمل دقیق باید کشاورزی محصوالت

 است کار دستور در سموم صحیح مصرف ترویج

 سموم مصرف نگینمیا گفت: است تن هزار 35 حدود هاکشآفت به کشور ساالنه ازنی اینکه به اشاره با مقدم عالئی

 4۰۰ زدیکن ایرانی هر برای کشاورزی سم مصرف سرانه یعنی است دنیا متوسط سومیک ایران کشاورزی بخش در

 .داریم را انطباق عدم مشکل اما نیست زیادی مقدار که شودمی محاسبه گرم

 تولیدی هایعرصه در سموم مصرف از استفاده روش به نسبت ما کشاورزان که معناست نبدا این داشت: اظهار وی

 مهندسی نظام عرصه و معین کارشناسان، خدمات مراکز وجود فلسفه به نیز مهم این که ندارند را کافی آگاهی
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 مهم این باید اورزیکش بخش به هایافتهانتقال برای و کنندنمی عمل درست که گرددبرمی ترویج بخش و کشاورزی

 .شود برطرف

 صحیح روش برای محتوا تولید خصوص در خصوصی بخش با اکنون ما افزود: کشور نباتات حفظ سازمان رئیس

 رفع را مشکل این ترویجی هایفعالیت با بتوانیم تا شد شروع مهم این و داریم همکاری بسترها در سموم از استفاده

 .کنیم

 هاینظارت بحث رد بتوانیم باید ما گفت: است نکرده عمل درست مهندسی نظام سازمان اینکه بیان با مقدم عالئی

 سم هایروشگاهف و پزشکی گیاه هایکلینیک مدیریت، ترویج و آموزش ارتقای، سموم پایش و رصد سامانه، میدانی

 .کنیم عمل متعهدتر

 تولید بسترهای کنار در هاآزمایشگاه توسعه برای تسهیالت ارائه

 سازمان و علوم توزار دارو و غذا معاونت با ایجلسه برگزاری با تازگی به گفت: کشور نباتات حفظ سازمان ئیسر

 .شود ادرص صادرکنندگان و بردارانبهره توسط تولید مراکز در آزمایشگاه ایجاد مجوز شد قرار استاندارد

 بزرگ داران انهگلخ و خشکبار صادرکنندگان یهاتحاد ازجمله صادرکنندگان و بردارانبهره برخی داشت: اظهار وی

 .اندکرده آمادگی اعالم تولید بسترهای در آزمایشگاه ایجاد برای

 یعنی شد مصوب زیکشاور محصوالت دیپلماسی قرارگاه در آزمایشگاه ایجاد برای الزم تسهیالت افزود: مقدم عالئی

 به نسبت توانندمی سازمان به مراجعه با ددارن نقش کشاورزی محصوالت صادرات در که انجمن و صنف هر

 .نداریم محدودیتی و کنند اقدام پرتابل هایآزمایشگاه اندازیراه

 تعداد فندماهاس یکم تا و است دارو و غذا سازمان مرجع هایآزمایشگاه نظر زیر مهم این البته، وی گفته به

 تا یابندمی توسعه آزمایشگاه 1۰ به باشند داشته را مس سی ال پروتکل بتوانند که مرجعی هایآزمایشگاه

 .باشیم داشته روسیه کشور برای ویژهبه صادراتی محصوالت برای را آنالیز برگه هایزیرساخت

 ت(برداش و داشت ،)کاشت تولید امتداد در سامانه این گفت: سماک سامانه درباره کشور نباتات حفظ سازمان رئیس

 پنجره نکنید کمیلت را قبلی پنجره تا است مرحله به مرحله یعنی دهدمی انجام ار پایش و رصد عملیات سرسفره تا

 .ندارد را اطالعات بارگذاری امکان بعدی

 تایید هااستان ورزیکشا جهاد توسط سابقه و تولید مرکز و مکان، تولیدکننده و صادرکننده اطالعات کرد: اضافه وی

 .شد خواهد اجرایی و ابالغ اسفندماه یکم از مهم این که شودمی
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 اختیار در هک است کشور هایآزمایشگاه متمرکز لیمز سامانه نیز آزمایشگاهی بحث در داد: ادامه مقدم عالئی

 .است ماندر و بهداشت وزارت هایتعرفه اساس بر آزمایشگاهی هایفعالیت و دارد قرار دارو و غذا سازمان

 از بردارینمونه نباتات حفظ قرنطینه سامانه در محصول تسالم و صالحیت احراز صورت در کرد: اضافه وی

 صادر را ادراتص مجوز است نباتات حفظ سازمان که المللیبین و نهایی مسئول و دهدمی انجام را تولید بسترهای

 .کندمی

 بابت ایهزینه مگر شودنمی دریافت فرایند این بابت کشاورزی مهندسی نظام توسط مبلغی هیچ گفت: وی

 .دهدمی تولیدکنندگان به مهندسی و فنی مشاوره تولید بستر در که ارشناسیک

 مصرف تمحصوال به بعد است صادراتی محصوالت برای اول فاز در سماک سامانه در نامثبت داشت: اظهار وی

 .شودمی داده تعمیم نیز داخلی

 کشور دو شدهثبت سموم تطبیق عدم دلیل به ایدلمه فلفل صادرات تعلیق

 اساس بر است گیاهی بهداشتی گواهی صدور متولی نباتات حفظ سازمان گفت: کشور نباتات حفظ سازمان رئیس

 کند صادر اهیگو آفات و هرز علف، بیماری از عاری محصوالت برای است مکلف استاندارد دستورالعمل و مقررات

 .است دهنبو سموم باقیمانده برای این از پیش سازمان این برای ایوظیفه هیچ

 این شدمی ایشپ و رصد دارو و غذا سازمان توسط تصادفی صورت به این از پیش سموم باقیمانده داشت: اظهار وی

 تصادفی رصد با روسیه کشور وقتی اما است نبوده هم مختلف کشورهای و ایران صادرات مقررات و قانون در موضوع

 به سفارت طریق از نامه این، شناسدنمی را ایران تولیدات در استفاده مورد سم نوع 4 کرد اعالم ایدلمه فلفل

 به توجه با اما فتگر قرار ما تحقیقاتی موسسات و داخلی مجموعه اختیار در و شد ارائه کشور نباتات حفظ سازمان

 نیست باتاتن حفظ سازمان صالحیت در است درمان و بهداشت وزارت با پاسخگویی قانون طبق سالمت بحث اینکه

 .شدمی پایش و رصد دارو و غذا سازمان توسط باید سرانجام نامه ینا و

 همزرع اینکه دلیل به روسیه اما است دارا را اروپا اتحادیه و ایران داخلی استاندارد، سم نوع 4 این افزود: مقدم عالئی

 وقتی ندارد وصخص نای در اطالعاتی کندمی وارد را محصوالت این ندارد صیفی و سبزی تولید زمینه در آنچنانی

 ایجاد تصور این ندکن دریافت مستدل پاسخ تا گرفت قرار پیگیری دست در وزارتخانه تحقیقاتی مراکز از موضوع این

 .نیستند پاسخگو که شد
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، بازار تنظیم شامل رهسف سر تا مزرعه از محصول 1۰۰ تا صفر یعنی، انتزاع قانون اجرای زمان از ما برنامه گفت: وی

 .است گرفته قرار کشاورزی جهاد وزارت اختیار در کیفیت، ریگذاقیمت

 گیاهی محصوالت امنیت و سالمت معاونت ایجاد

 اظهار و ادد خبر سازمان این در گیاهی محصوالت امنیت و سالمت معاونت ایجاد از نباتات حفظ سازمان رئیس

 به تا اشتیمد جلسه استخدامی امور انسازم با گذشته روز و است کمیته یک قالب در فرایند این اکنون داشت:

 .یابد ارتقا معاونت

 تاطالعا روسیه کرد: تصریح هستند حساس نباتات حفظ سازمان روی المللیبین لحا  از کشورها اینکه بیان با وی

 و نجمپ برنامه طبق دانندنمی آنها زیرا دارو و غذا سازمان نه خواستمی نباتات حفظ سازمان از را بهداشت گواهی و

 .است مند وظیفه سالمت در دارو و غذا سازمان توسعه ششم

 لیمز قالب در سماک هسامان طریق از دارو و غذا سازمان از را اطالعات انتزاع قانون با اکنون اما داد: ادامه وی

 .کنیممی صادر بهداشتی گواهی و دریافت

 مسائل شده نجاما اقدامات با بنابراین گفت: اردند ربطی روسیه کشور به ما داخلی اختالفات اینکه بیان با وی

 سازمان در اشتبهد و سالمت بحث تالقی زیرا شودمی برطرف نباتات حفظ سازمان دارو و غذا سازمان بین تداخلی

 .است نباتات حفظ

 همین در هک کنند یدبازد ایران تولید بسترهای و مزارع از روسی هیات بعد به ماهبهمن 17 از است قرار افزود: وی

 .ایمکرده معرفی را گلخانه 3۲ تاکنون راستا

 هایروتکلپ دلیل به توانندمی کشورها اما نشده داده برگشت ایران به کشاورزی محصول تاکنون افزود: وی

 .کنند تعلیق را صادرات و کنند جلوگیری کاال مجدد ورود از بهداشتی

 .شود رفع ابهامات تا کرده تعلیق فعال را ایران فلفل صادرات روسیه کرد: اضافه وی

 ابهام دو رفع با هند به کیوی صادرات سرگیری از

 کیوی تن زاره 3۸۰ ساالنه کشور در اکنون گفت: هند به کیوی صادرات درباره کشور نباتات حفظ سازمان رئیس

 هند دمقص هب تن هزار 3۲ حدود و شودمی صادر هدف کشورهای به درصد 5۰ میزان ازاین که شودمی تولید

 .رودمی

 .است شده صادر هند به کیوی محصول تن هزار ۲7 تاکنون، وی گفته به
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 تاکنون گذشته الس سه از فراوری و انبار، تولید بسترهای خصوص در الزم اطالعات اکنون کرد: اضافه مقدم عالئی

 .شودیم گرفته سر از کشور این به کیوی صادرات ابهام دو رفع با که شده ارسال هند به

 پزشکی گیاه هایکلینیک برابر 10 هافروشی سم تعداد

 نظام ازمانس از کود و سموم خرید برای باید کشاورزان بعد به این از گفت: کشور نباتات حفظ سازمان رئیس

 .کنند دریافت نسخه کشاورزی مهندسی

 کجای هیچ رد شما کنیم متعادل را هافروشی سم و پزشکی گیاه هایکلینیک تعداد داریم جدی اراده افزود: وی

 صحیح دیریتم عدم دلیل به نیز این که باشد پزشکی گیاه هایکلینیک ابربر 1۰ فروشی سم که بینیدنمی دنیا

 است بوده کشور مهندسی نظام سازمان

 ندارند سم فروش اجازه پزشکی گیاه هایکلینیک

 ایمکرده فدا را دانش و تخصص، علم بدهیم فروشی سم و کلینیک ایجاد مجوز کسی هر به وقتی گفت: مقدم عالئی

 .دارد رتیضرو چه میزان این نیست معلوم که داریم فروشی سم مرکز 1۲۰۰ مازندران استان در مثال طور به

 ضابطه بدون یکشاورز بخش در ما اما است داروخانه از بیشتر تعدادش پزشک هم انسانی بحث در کرد: اضافه وی

 .داریم بازدارنده مقررات و سنامهاسا بدون فروشی سم

 نویسینسخه ندبتوا باید ما کشاورز به فرد تریننزدیک توانست که بستری هر در پزشک گیاه هر کرد: توصیه وی

 .ندارند فروشی سم حق عنوان هیچ به ما پزشکی گیاه هایکلینیک و کند

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 13-15:۰6 جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.irna.ir/news/84636096/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C
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 کرد؛ مطرح نباتات حفظ سازمان رئیس

 پزشکی گیاه هایکلینیک در سم فروش نوبت/ از خارج نباتات حفظ قانون اصالح ضرورت 6-2

 است ممنوع

 انجام سماک سامانه طریق از کیوی و دلمه فلفل همچون کشاورزی محصوالت صادرات پس این از

 .شودمی

 ۸5، کشاورزی محصوالت تولید تن میلیون 13۰ مجموع از گفت: مقدم عالیی شاپور  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .شودمی مراقبت زا خسارت عوامل لحا  از نباتات حفظ سازمان توسط تن میلیون

 به آغاز اسفند لاو از بهداشتی و سالم محصوالت تولید هدف با سماک سامانه، نباتات حفظ سازمان رئیس گفته به

 .است صادرات برای اضطرار نخست حلهمر در که کندمی کار

 تا بیایند ایران به هاگلخانه و آزمایشگاه از بازدید برای است قرار روسی هایطرف بعد به بهمن 17 از، او گفته به

 .ودش آغاز روسیه به دلمه فلفل صادرات آزمایی راستی از پس

 کرد. ماعال گونی در خاک باالی درصد را ازبکستان از زمینیسیب بازگشت علت کشاورزی جهاد وزیر معاون

 بوده کیلویی 4۰ هایگونی در خاک درصد 5 که حالی در .است مجاز خاک درصد ۲ با تنها زمینیسیب صادرات

 درصد 4 تا هک کردند اعالم مسئوالنشان، ازبکستان در محصول کمبود و زمینیسیب قیمت افزایش از پس که است

 .ندارد مشکلیهم

 لینک خبر

 

https://www.yjc.news/fa/news/8049714/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8049714/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8049714/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 1۲:17 ، 14۰۰ بهمن ۹-ایرنا

 مازندران باغی محصوالت تولید در تحول ضرورت نگاه؛ تغییر 1-3

 

 نبود و شودمی تولید سنتی هایروش به که ستهاسال استان غرب بویژه مازندران باغی محصوالت – ایرنا – نوشهر

 .ندباش مواجه هاییچالش با ههمیش بخش این فعاالن تا شده موجب متناسب رویکرد تعریف عدم و درست نگاه

 و کشااورزی  هاای  قطاب  از یکای  باغی و زراعی اراضی هکتار هزار 46۰ داشتن با ازندرانم، ایرنا خبرنگار گزارش به

 و میلیون هس تولید و مرکبات باغ هکتار هزار 115 با استان این د.شومی محسوب کشور در غذایی امنیت مهم محور

 نیز یویک محصول، رکباتم بر عالوه استان غرب در .داراست کشور در را نخست رتبه باغی محصوالت تن هزار ۲۰۰

 ایان  د.رسا  مای  تان  هازار  ۲۰۰ الای  1۸۰ ساالنه حدود به که دشومی تولید منطقه این اراضی از هکتار هزار 6 در

 کشاور  برای یخوب وریارزآ ساله همه و دشومی صادر نیز دیگر کشورهای به، داخلی بازار نیاز رفع بر عالوه محصول

 .دارد همراه به

 اماا ، ارناد د صادرات و اشتغال، غذایی امنیت تامین در ای ویژه اهمیت کیوی و مرکبات محصول دو که این وجود با

 های وشر شدن مدرن راستای در نگاهی تغییر تا است نیاز و ندشومی تولید سنتی های روش به همچنان متاسفانه

 .گیرد صورت تولید

 راتصااد ، بااغی  تولیادات  بخاش  در جهاانی  اساتانداردهای  سطح افزایش واسطه به ها گیری سخت تداوم با امسال

 بارای  انیاسات  و ملی سطوح در که تدابیری با زمانی اندک در خوشبختانه و مواجه هایی چالش با مقطعی در کیوی

 رد بااغی  تولیادات  بارای  خطار  زناگ  تاا  شد موجب موضوع همین اما، رسید حداقل به مشکالت، شد اندیشیده آن

 .سازد بیدار زدگی خواب از را بخش این فعاالن و درآید صدا به استان غرب بویژه مازندران

https://www.irna.ir/news/84629875/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13970925/3661760/N3661760-6776837.jpg
https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13970925/3661760/N3661760-6776837.jpg
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 بایاد  لمشاک  ایان  از رفات  بارون  بارای  کاه  افتاده شماره به مازندران غرب در سنتی باغداری های نفس روزها این

، شات ک الگاوی  اصاالح  سند سازیپیاده جهت در و نمود حذف را ایجزیره و مخرب و خرد، راهبردی غیر هاینگاه

 نگااه  جاای  باه  محور صادرات رویکرد قالب در بخش به نگاه و بازاری تنظیم نگاه، محور تقاضا و عرضه نگاه برقراری

 .نمود حرکت محور معیشت سنتی

 

 کشت الگوی اصالح

 ورود باا  ماا ا، بودناد  محلی نوع استان غرب جمله از مازندران در پرتقال درختان غالب دور چندان نه ای گذشته در

 باغ در شد. ستهکا محلی گونه از و یافت یشافزا گونه این کاشت برای ها تالش، بودن تر بازارپسند دلیل به تامسون

 سانتی  تفکر و هستند برخوردار باالیی قدمت از که دارند وجود درختانی، پرتقال بویژه مازندران غرب مرکبات های

 می ادامه ودخ علمی غیر مدیریت به همچنان آنها و شود کاشته د جدی نهال تا دهد نمی را اجازه این باغدار برخی

 .دهند

 در هوایی و آب تغییرات برابر در مقاوم حال عین در و پسند بازار پرمحصول های گونه تا رسیده فرار آن وقت اکنون

 .بود خواهد رنگ پر بسیار امر متولی عنوان به کشاورزی جهاد نقش میان این در و شود کاشته منطقه

 تمشخصاا  برحساب  پرتقاال  اناواع  :گفات  جهاان  در پرتقال مختلف های گونه به اشاره با کشاورزی کارشناس یک

 تجماع  یال دل باه  رناگ  خاونی  قرمز داررنگدانه، رنافدا، گرد هایپرتقال دسته چهار به شیمیایی ترکیبات و ظاهری

 .شوندمی تقسیم اسیدی غیر هایپرتقال و آنتوسیانین

https://img9.irna.ir/old/Image/1396/13960817/3543743/3543743-6136791.jpg
https://img9.irna.ir/old/Image/1396/13960817/3543743/3543743-6136791.jpg
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 تجاارتی  تاهمیا  گاروه  رچهاا  ایان  میاان  در گرد هایپرتقال :افزود ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شاهنظری فرهاد

 دوم تباه مر در نافادار  ارقاام  و اناد داده اختصااص  خود به جهان در را ایمالحظه قابل کشت سطح و دارند بیشتری

 .دارند قرار اهمیت

 هساتند  گرد های لپرتقا نوع از مارس و سالوستیانا، بران پارسون، لبنانی، والنسیا، هاملین پرتقال :داشت اظهار وی

 .باشند می برخوردار کشور شمال در کشت قابلیت از که

 لیما اسید ونبد پرتقال :کرد خاطرنشان جهان در اسیدی غیر های پرتقال تولید به اشاره با کشاورزی کارشناس این

 عاالی  وعاده  میاان  بارای  آبادار  و لطیف و نرم بافت دلیل به که است تندی یا اسیدیته حداقل با شیرین العاده فوق

 .دارند کوتاهی ماندگاری، اسیدیته عدم یلدل به اما هستند

 نجهاا  در قاال  پارت  کنناده  تولیاد  کشاورهای  ترین بزرگ ترتیب به هند و چین، برزیل کشورهای حاضر حال در

 .دارد قرار دهم جایگاه در ترکیه و اندونزی، مصر، اسپانیا، مکزیک، متحده ایاالت از بعد ایران و هستند

 

 سموم مصرف مدیریت

 آفاات  فاع د جهت شیمیایی سموم از حد از بیش استفاده دشومی گرفته شده تولید مرکبات در که ایراداتی از یکی

 ایان  در رانباغدا تا است الزم و آورد می وجود به را مشکالتی صادرات و فروش امر در همیشه عموضو این که است

 .نمایند اصالح را خود سنتی های نگرش و شوند توجیه زمینه

 بااغ  در :تگف، است سخت بسیار سم از استفاده بدون مرکبات تولید اینکه بیان با پزشکی گیاه ارشد کارشناس یک

 ماناده  اقیب مقدار همچنین و سموم از استفاده میزان ولی شود استفاده آفات دفع جهت سموم از باید مرکبات های

 .نشود ایجاد مشکلی تا باشد استاندارد حد در باید میوه روی بر سموم

https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13971109/3668708/3668708-6845036.jpg
https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13971109/3668708/3668708-6845036.jpg
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 کاه  کارد  توجه هانیج های استاندارد به سموم از استفاده در باید :افزود ایرنا خبرنگار با گو و گفت در لطفی فریبرز

 .است اهمیت حائز بسیار باغداران سازی آگاه جهت کشاورزی مروجان و متخصصان نقش زمینه این در

 انساان  غاذایی  ساالمت  باه ، باشاد  مهم صادرات زمینه در که آن از پیش سموم مانده باقی مقدار :داشت اظهار وی

 فعاال  پایش  زا بایش  ساموم  مانده قیبا کننده تعیین های آزمایشگاه راستا این در باید این بر بنا و دشومی مربوط

 .گیرد صورت زمینه این در جدی نظارت و شوند

، دولت یها حمایت با ارگانیک کشاورزی :افزود و کرد تاکید کشور در ارگانیک کشاورزی گسترش ضرورت بر لطفی

 حصاوالت م ودش داده الزم های مشوق اگر و بود خواهد پذیر امکان بنیان دانش یهاشرکت از گیری بهره و مجلس

 .نماید رقابت ارگانیک غیر محصوالت با اندتومی ارگانیک

، نیسات  یشایمیای  ساموم  باا  رقابت قابل کشور در شده تولید ارگانیک سموم حاضر حال در که این به اشاره با وی

 ایان  رد یاد با و دارد نیااز  ملای  های حمایت به آن از استفاده گسترش و ارگانیک سموم تولید افزایش :کرد تصریح

 .شود برداشته تری موثر های گام مسیر

 و سات ا شایمیایی  ساموم  از عااری  مازنادران  غرب در شده تولید کیوی، پزشکی گیاه ارشد کارشناس این گفته به

 .گیرد صورت شیمیایی غیر مبارزه طریق از باید نیز کیوی روی بر مانده باقی توت شپشک مشکل

 تکارار  ردیگا  آنکاه  برای و بود هشدار زنگ یک آمد وجود به کیوی دراتصا برای امسال که مشکلی :شد یادآور وی

 .نمود رعایت را صادرات امر در المللی بین های استاندارد و شد هماهنگ دنیا باید نشود

 

 گریواسطه حذف

https://img9.irna.ir/old/Image/1396/13960817/3543743/3543743-6136799.jpg
https://img9.irna.ir/old/Image/1396/13960817/3543743/3543743-6136799.jpg
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 عرضه عادلت خوردن هم به سبب که است بازار کشش به توجه بدون انبوه تولید مازندران باغداری مشکالت از یکی

 ایاد ب اش سااله  یاک  زحمات رفتن هدر با را محصول قیمت کاهش نتیجه باغدار د.شوها میقیمت کاهش و تقاضا و

 با از ریبسیا دلیل همین به دهد. پوشش را شده انجام یهاهزینه اندتومین محصول قیمت عمال که چرا کند تحمل

 .ننددا می کننده نگران را آن و گویند می سخن تولید هزینه افزایش از زمینه این در مازندرانی غداران

 هاای  هااده ن قیمات  افازایش  :گفات  ایرناا  رخبرنگاا  باه  باره این در مازندران غرب باغداران از یکی معلمی عبدالرضا

 در یات فعال تاا  شده موجب نقل و حمل و بندی بسته و نگهداری قیمت افزایش، کارگران حقوق افزایش، کشاورزی

 .باشد نداشته اقتصادی توجیه هیچ بخش این

 بهاره  ایشافاز  و تجهیز، اصالح فکر به باغداران از بسیاری تا شده موجب بخش این در دهی سود کاهش :افزود وی

 .شود مدیریت سنتی صورت به منطقه در کشاورزی و نباشند خود های باغ وری

 فاروش  زماان  در متاسافانه  :داشات  اظهاار ، بااغی  محصاوالت  قیمات  تعیاین  در دالالن نقش به اشاره با باغدار این

 اتنها  تعااونی  یهاا شارکت  و جهادکشاورزی و کندمی تعیین را محصوالت قیمت که هستند دالالن این محصوالت

 .هستند آن گر نظاره

 صانفی  لتشک یک فاقد کیوی کنندگان تولید خالف بر مازندران غرب در مرکبات باغداران :کرد خاطرنشان معلمی

 .برند می را منفعت بیشترین دالالن شرایط این در و اندهشد رها خود حال به عبارتی به و هستند

 ازنادران م غارب  در باغاداری  آیناده  به انتومی تعاونی یهاشرکت نقش دنش رنگ پر با :گفت مازندرانی باغدار این

  .بود آینده یهاسال در ها زمین شدن خرد شاهد باید صورت این غیر در و شد امیدوار

 

 تبدیلی صنایع احیای

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/08/19/3/157316096.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/08/19/3/157316096.jpg
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 یان ا توساعه  راهکارهاای  از تبادیلی  صنایع وجود و دشومی محسوب کشوری هر توسعه و استقالل محور کشاورزی

 الیات فع تولیادی  واحاد  یاک  تنهاا  مرکباات  تبدیلی صنایع کارخانه پنج از مازندران غرب در است. اقتصادی بخش

 .است کنسانتره تولید جهت محلی دار آب پرتقال یعنی کافی یهاول مواد نبود آن علت وکند می

 دلیال  باه  ماا، شوند ازیاندهرا تبدیلی صنایع تا شد باعث منطقه در دار آب محلی پرتقال وجود گذشته یهاسال در

 تعطیلای  به و هکاست تبدیلی صنایع فعالیت از کم کم، بود پسندتر بازار که تامسون گونه به منطقه باغداران گرایش

 .نیست منطقه تبدیلی صنایع نیاز مورد و است آب بدون تقریبا و خشک تامسون گونه شد. کشانده

 هادف  باا  هاکتشر این :گفت ایرنا خبرنگار به مازندران غرب کنسانتره تولید زمینه در فعال شرکت تنها عامل مدیر

 هاا شارکت  نای همه دور چندان نه ای گذشته در و شدند ایجاد مازندران غرب مرکبات های باغ از بیشتر وری بهره

 .بود گرفته صورت هم خوبی اشتغالزایی و بودند فعال

 ایان  :افازود ، دشاو می خریداری باغداران از ای افشره مرکبات تن هزار ده حدود سال در اینکه بیان با جوادیان نیما

 در کار بهترین و دشون احیا منطقه تبدیلی نایعص تا یابد افزایش برابر چندین به باید ای افشره مرکبات تولید میزان

 .باالست آبگیری درصد با جدید های گونه کاشت زمینه این

 دلیال  باه  یلبرز کشور اما دشومی تولید کنسانتره کیلو یک، پرتقال کیلو 15 هر از حاضر حال در :داشت اظهار وی

 .آورد می دست به کنسانتره کیلو یک کیلو پنج هر از، مرغوب های گونه از استفاده

 موسساه  و دارو و غذا سازمان مستمر های نظارت دلیل به که این اظهار با مازندران غرب کنسانتره کننده تولید این

 اگار  :شد ادآوری، ندارد وجود زمینه این در هم مشکلی هیچ و گیرد می انجام راحتی به میوه آب صادرات، استاندارد

 باه  و ردهکا  کشااورزی  بخش وارد را دانش و علم اینکه جزء نداریم ای چاره مشوی موفق زمینه این در خواهیم می

 .کنیم خداحافظی سنتی کشاورزی با زمان مرور

 .دشومی خریداری تومان ۲۰۰ و هزار سه تا آن کیفیت به بنا آبگیری پرتقال حاضر حال در

 بوده تبدیلی صنایع فاقد اما است کشور در کیوی تولید قطب مازندران غرب آنکه وجود با که است یادآوری به الزم

 .گیرد قرار توجه مورد پیش از بیش باید موضوع این بنابراین و
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 دالر 3۰ تاا  دالر ۹ باین  کیوی پودر اما است دالر ۲.3 تا دالر ۲ حدود جهانی های بازار در کیوی قیمت اکنون هم

 قیمت هک این به توجه با و آید می دست به کیوی پودر کیلو یک کیوی گرم کیلو هفت هر د.ازشومی گذاری قیمت

 .بود خواهد تر صرف به مقرون تبدیلی صنایع ازیاندهرا، است دالر یک زیر جهانی بازارهای در ایران کیوی

 از خارج در خوبی بسیار بازار و ندشومی تولید تبدیلی صنایع در که هستند محصوالتی دیگر از کیوی پوره و چیپس

 .دارد کشور

 

 دقیق آمار تهیه

 طوحسا  عملکردهاای  ارزیاابی  و هاا گیاری تصامیم ، ریزیبرنامه برای ضروری و اصلی اجزای از یکی اطالعات و آمار

 عیاین ت و سیاساتگذاری ، راهبردهاا  تادوین  بارای  کارشناساان  و ریازان برنامه، سیاستگذاران ت.اس مدیریت مختلف

 وضاعیت  و هجایگا شناسایی برای اقتصادی فعاالن نیز و هابرنامه هدایت و هماهنگی، نظارت، ریزیبرنامه، مشیخط

 .دارند نیاز آماری هایداده به، اقتصادی نظر از کشور

 وجاود م ضاعف  نقاط کردن برطرف و آینده وضعیت بینیپیش، حال تا گذشته از گویا و شنرو تصویر ارائه همچنین

 .تاس روز به و جامع، دقیق آماری هایداده وجود مستلزم فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی مختلف هایبخش در

 کرد گالیه رازاب نهزمی این در صحیح آمار نبود از مرکبات تولید وضعیت بررسی جلسه در تنکابن شهرستان فرماندار

 و اندهشد کوچک مختلف دالیل به مازندران غرب در کشاورزی های زمین گذشته سنوات طی که حالی در :گفت و

 یهاا ساال  باه  نسابت  محصاوالت  تولیاد  افازایش  بر کشاورزی جهاد های آمار اما است گرفته صورت کاربری تغییر

 .دهد می خبر گذشته

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/31/3/156726741.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/31/3/156726741.jpg
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 و ویاال  باه  تبادیل  مازندران غرب کشاورزی های زمین از توجهی قابل بخش فانهمتاس :افزود جو حسینی امیر سید

 قابال  دانچنا  کاه  هستیم مواجه کشاورزی بخش در تولید آمار افزایش با همچنان وجود این با و اندهشد دوم خانه

 .نیست قبول

 کشااورزی  بخاش  رد تنکاابن  بشهرساتان  ۹7 ساال  سیل و ۹5 سال سرمازدگی، ۹۲ سال برف در :داشت اظهار وی

 کاه  ددها  مای  نشان را رشدی به رو روند همچنان کشاورزی جهاد آمارهای اما شد متحمل را ها خسارت بیشترین

 .گیرد قرار نظر تجدید مورد باید

 بااغ  کشت زیر میزان از دقیقی آمار تر سریع چه هر تا خواست تنکابن کشاورزی جهاد از جلسه این در جو حسینی

 .نماید ارائه را آنها اتتولید همچنین و ها

 ارزیاابی  انتاو مای  شاده  کارشناسای  و دقیاق  آماار  داشتن با :کرد خاطرنشان تنکابن شهرستان در دولت عالی مقام

 .شود برداشته موثرتری های گام موانع رفع جهت در تا داشت منطقه کیوی و مرکبات وضع از درستی

 آیناده  اناد تومای  موضاوع  این و ندارد وجود الزم هماهنگی زیکشاور جهاد و باغداران بین متاسفانه :شد یادآور وی

 .سازد مواجه جدی خطر با را منطقه کیوی و مرکبات

 

 محور ادراتص نگاه

 ساتاندارد ا رعایت ضرورت بر نیز اسالمی شورای مجلس در آباد عباس و رامسر، تنکابن یهاشهرستان مردم نماینده

 جهاانی  ایاساتاندارده  میزان جهان در امروزه :گفت و کرد تاکید باغی و کشاورزی محضوالت تولید در جهانی های

 زمیناه  یان ا در بیشتری های سختگیری و است افزایش به رو اغیب و کشاورزی تولیدات بویژه غذایی مواد تولید در

 .دشومی اعمال

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/20/3/156708795.jpg?ts=1582443131578
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/20/3/156708795.jpg?ts=1582443131578
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 و محکام  نادی ب بسته همراه به قوی و بروز تکنولوژی از گیری بهره با تنها امروزه :افزود حسینی الدین شمس سید

 زمیناه  نایا  در محاور  صاادرات  نگااه  باید و نمود رقابت جهانی بازارهای در انتومی مشخص بارکد با پسند مشتری

 .داشت

 و نستدا مازندران غرب کشاورزی بخش مشکالت از را راه نقشه نداشتن و زمین شدن خرد، صنفی تشکل نبود وی

 مطابقت یجهان های استاندارد با و شود تقویت مازندران غرب در کشاورزی بخش های زیرساخت باید :داشت اظهار

 .برسد فروش به جهانی بازارهای در مشکل بدون شده تولید محصول تا باشد داشته

 بالفعال  به هنوز که دارد وجود کشاورزی بخش در ای بالقوه یهاظرفیت مازندران غرب در :کرد خاطرنشان حسینی

 .گیرد صورت زمینه این در بیشتری های تالش باید و نشده تبدیل

 ودمانخ تا بود هشدار یک آمد وجود به کیوی برای که مشکلی، مجلس تولید جهش ویژه کمیسیون رییس گفته به

 .باشد اشتهد خریدار جهانی بازارهای در صادراتی محصوالت تا دهیم وفق المللی بین قوانین با بیشتر چه هر را

 های زمین کاربری تغییر یا و فروش به اقدام کسی دیگر گیرد صورت منطقه در کشاورزی رونق اگر :شد یادآور وی

 .کرد نخواهد خود

 .هستند واقع مازندران غرب در آباد عباس و رامسر، تنکابن یهاشهرستان

 خبر لینک

 

 

 1۸:14 ، 14۰۰ بهمن ۹-ایرنا

 :داد خبر کشور چای سازمان رییس

 1400 سال در تولید چرخه به چای باغات هکتاری هزار یک بازگشت 2-3

https://www.irna.ir/news/84629875/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84630816/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84630816/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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 از ایتوجه بلقا میزان تواندمی تومانی میلیارد 75 اعتبار اختصاص گفت: کشور چای سازمان رییس - ایرنا - تهران

 .بازگرداند تولید چرخه به را باغات

 میلیاارد  75 اعتباار  اختصااص  باه  اشااره  باا  «جهانساز حبیب»، کشاورزی جهاد وزارت از ایرنا شنبه روز گزارش به

 در اعتبار اب افزود:، چای باغات سازیجوان و نوسازی برای گیالن استان به سفر در جمهوررئیس گذشته روز تومانی

 احیاا  چاای  باغاات  از تاوجهی  قابال  میازان  ساال  دو طای ، اعتبار تخصیص نوع تخصصی بررسی و شده گرفته نظر

 .شوندمی

 پس بار اولین یبرا افزود:، است 14۰۲ تا 14۰۰ سال برای، سال دو مدت به گرفته نظر در اعتبار که این بیان با وی

 .تاس کننده امیدوار که شده گرفته نظر در چای باغات نوسازی و اصالح برای اعتباری چنین، ۹3 سال از

، اسات  شاده  ااحیا ، مازنادران  و النگای  چای باغات از هکتار هزار ۲ گذشته سال سه در که این بر تأکید با جهانساز

 باا  قیمات ارزان باانکی  تساهیالت  و کشاور  چاای  توسعه از حمایت صندوق تسهیالت با باغات این احیا کرد: تصریح

 .است شده انجام ساله 4 بازپرداخت

 .ددازگرب تولید چرخه به چای باغات از هکتار هزار یک نیز جاری سال پایان تا شودمی بینیپیش، وی گفته به

 گفات:  ،مازنادران  و گایالن  در چاای  باغات هکتاری هزار ۲۲ کشت زیر سطح به اشاره با کشور چای سازمان رییس

 راساتای  در شاده  انجاام  هاای فعالیت با که بوده هکتار هزار 15 حدود در، ۹۲ سال در چای باغات کشت زیر سطح

 .است رسیده هکتار هزار ۲۲ به حاضر حال در کشور باغات کشت زیر سطح، باغات احیای

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/05/18/4/157132235.jpg?ts=1608323873991
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/05/18/4/157132235.jpg?ts=1608323873991
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 کشاورزان زا تومان میلیارد 76۰ از بیش قیمت به چای سبز برگ تن هزار 137 امسال آمارها طبق، ایرنا گزارش به

 حدود ۹۹ سال به نسبت که دشومی بازار روانه و استحصال خشک چای تن هزار 31 میزان این از که شد خریداری

 .دهد می نشان را افزایش درصد چهار

 داتوار محل از آن عمده بخش و رسد می مصرف به کشور در خشک چای تن هزار 1۰۰ ساالنه که رحالیستد این

 .دشومی تامین

 چای تولید همدوازد رتبه در ایران که دشومی تولید چای تن میلیون پنج به نزدیک ساالنه جهان در آمارها براساس

 .دارد قرار

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن ۰۸-16:۲۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 پنبه به نساجی صنعت تنی هزار 150 نیاز 3-3

 امار  یان ا تنهاا  و دارد وجاود  کشور در نساجی صنعت نیاز درصدی 1۰۰ تامین و خودکفایی پتانسیل گفت: کاویانی

 .است یریزبرنامه و مدیریت مستلزم

https://www.irna.ir/news/84630816/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.yjc.news/fa/news/8044113/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
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 از تولیاد ، هاا اساتان  برخی در غوزه کرم آفت و خشکسالی شرایط رغم علی گفت: کاویانی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 کاه  حاالی  در، است پنبه تن هزار 47۰ نساجی صنایع اسمی ظرفیت آمار براساس است. برخوردار مناسبی وضعیت

 .است بوده پنبه هزارتن 15۰ صنعت زنیا اخیر یهاسال طی

، صنعت نیاز یمابق تن هزار 44 مجموع از و شده تامین پنبه تن هزار 1۰6 تاکنون، پنبه صندوق عامل مدیر گفته به

 شاود  تولیاد  ردیگ تن هزار ۹ یبرداربهره پایان تا که دشومی برآورد و است موجود کارخانجات در پنبه تن هزار 11

 .داریم واردات به نیاز سال پایان تا تن هزار ۲5 وجود این با که

 سااجی ن صانعت  نیااز  درصاد  1۰۰ تاامین  و خودکفایی به رسیدن امکان، پنبه تولید پتانسیل به توجه با گفت: او

 .است یریزبرنامه و مدیریت نیازمند امر این به دستیابی تنها و دارد وجود گذشته سنوات همانند

 مااه  اواخار  تاا  اماا ، هاا استان برخی در غوزه کرم آفت و خشکسالی شرایط رغم علی، بهپن صندوق اعالمی آمار بنابر

 ستحصالا محلوج پنبه تن هزار 64 میزان این از که شد کنی پاک پنبه کارخانجات وارد وش تن هزار ۲4۸ گذشته

 .دشو تولید هم دیگر پنبه تن هزار ۹ که شودمی بینیپیش یبرداربهره دوره پایان تا و شده

 امکاان  علای ف شرایط در که داشتیم را کشور در پنبه تن هزار 35۰ تولید سابقه کارشناسان و مسئوالن اذعان طبق

 .دارد وجود تولید بودن اقتصادی و برداشت آالت ماشین توسعه با خودکفایی

 .است شده وارد نساجی صنعت نیاز مورد پنبه تن هزار 1۰۰ گذشته سنوات طی آمارگمرک بنابر

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن ۰۹-1۲:3۰-جوان رانخبرنگا باشگاه

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8044113/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
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 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رفت فراتر تن هزار 10 از شیرخشک ماهانه تولید 4-3

 مایلیت تولیدکنندگان، صادرات التفاوت مابه کاهش رغم علی گفت: صنعتی شیرخشک تولیدکنندگان انجمن رئیس

 .ندارند تولید به

، تومان هزار 1۰ به تومان هزار 16 از صادرات التفاوت مابه کاهش رغم علی گفت: سلیمی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است انجام حال در کندی به ارز نرخ اُفت علت به صادرات اما

 از بایش  ماهاناه ، لبنی هایکارخانه در جذب میزان اهشک و سال دوم نیمه در شیرخام تولید افزایش با، او گفته به

 .شودمی تولید شیرخشک تن هزار 1۰

 ترافیاک  باا  شیرخشاک  کارخانجات قبل یهاسال روال طبق گفت: صنعتی شیرخشک تولیدکنندگان انجمن رئیس

 شودمی داده ودتع داراندام شیرهای نهایت در و ندارند تولید به تمایلی روند این استمرار با که هستند روروبه شیر

 .کندمی وارد دامپروری صنعت به هنگفتی ضرر موضوع این که

 محصاوالت  از حماایتی  هاای  سیاسات  اتخااذ  و گاذاری  قیمات  شاورای  تصمیمات اجرای در کشاورزی جهاد وزیر

 اعالم را مانوت هزار 15 کره و تومان هزار 1۰ التفاوت مابه شیرخشک کیلو هر صادرات ازای به آذر 14 در کشاورزی

 .کرد

 شود حذف تالتفاو مابه شد قرار تابستان در شیرخام قیمت افزایش با شیرخشک تولیدکنندگان از بسیاری گفته به

 .است شده شیرخشک صادرات کاهش به منجر امر همین و نشده محقق امر این متاسفانه که

https://www.yjc.news/fa/news/8044140/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.yjc.news/
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 رفهصا  عادم  سبب به تولیدی واحدهای زا بسیاری اکنون هم، شیرخشک صنایع انجمن مسئوالن اعالمی آمار طبق

 صانعت ، دنشاو  برداشاته  صاادرات  از تومانی هزار 1۰ التفاوت مابه چنانچه، کنندمی کار ظرفیت کاهش با اقتصادی

 .شودمی رو روبه جدی بحران با دامپروری

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 11-۰5:45- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 سال پایان تا چوب زراعت توسعه هکتار هزار 40 اجرای 5-3

 امینتا  چاوب  زراعات  طریاق  از ماابقی  و واردات طریاق  از نیااز  مورد چوب هکتار هزار 45۰ ساالنه گفت: پورمقدم

 .دشومی

 هکتاار  هازار  75 معاادل  ساطحی  کاه  شد مصوب توسعه ششم برنامه در گفت: مقدم پور  -جوان خبرنگاران باشگاه

 الرشاد ساریع  هایگونه کشت زیر به هکتار هزار 4۰ معادل سطحی گذشته سال پایان تا که شود انجام چوب زراعت

 .رود

 هاش ج باا  چوب زراعت توسعه راستای در سال پایان تاها، جنگل سازمان چوب زراعت توسعه طرح مجری گفته به

 .رود می کشت زیر به دیگر هکتار هزار 4۰، جهادی حرکت و قبول قابل

https://www.yjc.news/fa/news/8044140/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8044084/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.yjc.news/
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 بارآن  ها بینیپیش و رود الرشدسریع هایگونه زیرکشت به هکتار هزار 3۰۰ است قرار ساله 1۰ برنامه طی گفت: او

 شاور ک در چاوب  مترمکعاب  میلیون 6 ساالنه شود. تولید چوب مکعب متر 3۰۰ تا ۲5۰ هکتار هر ازای به که است

 .دشومی تامین چوب زراعت محل از عمده بخش و واردات طریق از مکعب متر هزار 45۰ حدود که شودمی تولید

 باا  و آماد  در اجارا  مرحلاه  باه ها جنگل سازمان تسهیالتی یهاطرح از یکی عنوان به ۸4 سال از چوب زراعت طرح

 .شد جدی جنگل تنفس قانون و شمال یهاجنگل از چوبی یبرداربهره قفتو

 تصافیه  فاضاالب  یهاا آب و ها کشتارگاه صنعتی و شهری پساب، نامتعارف یهاآب از استفاده با چوب زراعت طرح

 متقاضایان  یاراخت در رایگان صورت به الرشدسریع و نژاد اصالح هاینهال راستا این در که است انجام حال در نشده

 .گیردمی قرار

 تصاور  در کاه  شاود  تاامین  چوب زراعت طرح از مترمکعب میلیون 1۰ که است قرار ساله 1۰ انداز چشم یک طی

 .رسد می خودکفایی به کاغذسازی صنایع تحقق

 خبر لینک

 

 

 15:16 ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 شودمی ازیاندهرا کشور در کوچک مقیاس هوشمند گلخانه 100 6-3

 

 مقیاس در مکانیزه تمام و هوشمند گلخانه 1۰۰ کرد: اعالم ارتباطات و اطالعات فناوری پارک رییس - ایرنا - کرج

 .رسد می یبرداربهره به و ازیاندهرا کشور در آینده سال یک تا کوچک

https://www.yjc.news/fa/news/8044084/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/news/84639373/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/4/169433164.jpg?ts=1644056771455
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/4/169433164.jpg?ts=1644056771455
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 در کشور چککو مقیاس مکانیزه تمام و هوشمند گلخانه نخستین افتتاحیه آیین در شنبه روز صدیق جعفر محمد

 ملی شبکه برای روعش نقطه یک هوشمند گلخانه این واقع در افزود: زالبر استان در مستقر اطالعات و فناوری پارک

 .دارند مراهه به را وری بهره افزایش و آب مصرف کاهش جمله از مزایایی که است مقیاس کوچک های گلخانه از

 های خانهگل ایجاد دیگر سوی از و است یگذارسرمایه نیازمند باال مقیاس در ها گلخانه ازیاندهرا کرد: اضافه وی

 اینترنت کهشب سراغ به بایست می مشکل این کردن برطرف هدف با که ندارند صرفه اقتصادی نظر از نیز کوچک

 .رفت

 پایین هدف با اطالعات ملی شبکه های سرویس از گفت:استفاده کشور ارتباطات و اطالعات فناوری پارک رییس

 . است گذار تاثیر طرح کردن اقتصادی و هاهزینه آوردن

 شده حساب و کوچک ای گلخانه شبکه 1۰۰ حدود اول مرحله در و آینده سال یک در هدف همین با افزود: صدیق

 وضعیت و تولید میزان هاشبکه این ایجاد بر عالوه که ازیاندهرا مرزی های استان اولویت با استان 1۰ در را

 .گرفت خواهد قرار ارزیابی مورد نیز آنها اقتصادی

 فجر مبارک دهه اهلل ایام یا و دولت هفته در ملی سطح در ای گلخانه یهاشبکه این که امیدواریم :داد ادامه وی

 .برسند یبرداربهره به آینده سال

 طرح این در موفقیت با اینکه بیان با خود سخنان از دیگری بخش در ارتباطات و اطالعات فناوری پارک رییس

 در کشت نوع ینا توسعه ظرفیت نیز اکنون داشت: اظهار، دشومی منطقه در جات صیفی تولید هاب به تبدیل ایران

 .دارد وجود کشور

 انیمتومی نیز ها هخان یا و سنگالخی زمین در نگرانی بدون که هایی گلخانه چنین ازیاندهرا با داد: ادامه صدیق

 .بود یمنخواه مناسب خاک یا و آب زیاد مصرف قبیل از مشکالتی شاهد دیگر باشیم آنها ازیاندهرا شاهد

 منظور مینه به :گفت و کرد عنوان آنها فروش و محصول آوری جمع را طرح این روی پیش چالش ترین عمده وی

 دم که جوابی کار این از دبای ابتدا در اما، کنیم برطرف نیز ا ر معضل این انیمتومی اطالعات ملی شبکه از استفاده با

 حدی به ما ورکش در اندتومی مقیاس کوچک های گلخانه الگوی ها یریزبرنامه قطب که چرا بگیریم را است نظر

 شهرهای از هاجرتم شاهد دیگر سوی از و نمانده بیکار ما کار به آماده نیروی هیچ دیگر ؛ کند ایجاد وری بهره

 .بود نخواهیم بزرگ شهرهای سمت به کوچک
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 مساحت به ضاییف در آزمایشگاهی و کوچک مقیاس در که است رکشو مکانیزه تمام گلخانه اولین، آی.او.تی گلخانه

 فرایندهای تمامی، گلخانه این در است. شده ازیاندهرا «فاوا» ارتباطات و اطالعات فناوری پارک در مترمربع 1۰۰

 هآفتب تشخیص، یآبیار چرخه به پسماند آب بازگشت، کوددهی، رطوبت تنظیم، دما تنظیم، آبیاری جمله از مربوطه

 .دشومی انجام آی.او.تی فناوری با هوشمند سامانه یک طریق از کامل صورت

 از اما، دشومی مصرف آب کمتر درصد 5۰ حدود آی.او.تی گلخانه در، معمولی های گلخانه دیگر با مقایسه در

 آب مصرف ،هاپارامتر کامل رعایت با انتومی حتی و است برخوردار محصول بازدهی در درصدی 4۰ تا 3۰ افزایش

 .داد افزایش نیز را بازدهی و کمتر را

 خبر لینک

 

 

 

 14:36 ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 رسید یبرداربهره به البرز در کشور مکانیزه تمام گلخانه نخستین 7-3

 

 کشور کوچک قیاسم مکانیزه تمام و هوشمند گلخانه نخستین، فجر مبارک دهه اهلل ایام با همزمان - ایرنا - کرج

 .رسید یبرداربهره به البرز استان در اطالعات و فناوری پارک در شنبه روز

 یتمحدود به اشاره با هگلخان این از یبرداربهره آیین در اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت فناوری و نوآوری معاون

 آب رفمص مدیریت در که مهمی های فناوری از یکی منظور همین به کرد: عنوان آب بخش در کشورمان های

 .است اشیا اینترنت همان یا و تی.او.آی فناوری از استفاده باشد راهگشا اندتومی

https://www.irna.ir/news/84639373/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84639212/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/4/169433215.jpg?ts=1644057383731
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/4/169433215.jpg?ts=1644057383731
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 هب :کرد تصریح یرانا و جهان در میالدی ۲۰3۰ سال تا فناوری این از استفاده افزایش به اشاره با هاشمی ستار سید

 تردید بدون که رزیکشاو جمله از نیاز مورد های حوزه در فناوری این از را خودمان سهم باید نیز ما منظور همین

 .دهیم افزایش است ها حوزه این ترین مهم از یکی

 می قرار ادهاستف مورد کشاورزی حوزه در کشور آبی منابع درصد 7۰ از بیش گزارشات اساس بر کرد: اضافه وی

 از استفاده سمت هب باید الجرم داریم حوزه این در که هایی محدودیت و ایران اقلیمی شرایط به توجه اب که گیرد

 .برویم آب مصرف کاهش و وری بهره افزایش هدف با آی.او.تی مانند هایی فناوری

 با اندتومی ،است ربرخوردا ها داده آوری جمع برای هوشمند شبکه از که « تی، او، آی» فناوری داد: ادامه هاشمی

 نهایت در که باشد داشته همزیستی نیز مصنوعی هوش یا و همراه تلفن پنجم نسل جمله از ها ی فناور دیگر

 .اشندب داشته بیشتری تولیدات کمتری منابع با که دشومی کشاورزان به هایی العمل دستور ارائه موجب

 تا استفاده یکمتر منابع از که است معنا بدین دشومی صحبت وری بهره از که زمانی واقع در داشت: اظهار وی

 مراقبت کنارآن در و آب موضوع کمیاب و مهم منابع از یکی بین این در که کرد تجربه را بیشتری بازدهی بتوان

 بهره افزایش هدف با منظور همین به گیرد رقرا نظر مد کشاورزی در باید گیاهان نمو و رشد حین در که است هایی

 .کرد استفاده مصنوعی هوش و آی.اوتی جمله از هایی فناوری ظرفیت از باید بخش نای در وری

 اشاره فناوری رشد با اشتغال موضوع به خود سخنان از دیگری بخش در ارتباطات و اطالعات فناوری وزیر معاون

 کاهش سبب ریفناو آیا که است این دارد وجود اشتغال موضوع در سنتی صورت به که ای دغدغه افزود: و کرد

 آنها اشتغال تراز بررسی طبق مصنوعی هوش جمله از هایی فناوری که است حالی در این، خیر یا دشومی اشتغال

 .است شده مثبت

 به که ندشویم ایجاد اختصاصی مشاغل سری یک اما روند می بین از عمومی مشاغل از بسیاری البته گفت: هاشمی

 از تا ایجاد را یتخصص و مهارتی های دوره بتوانیم تا باشیم داشته هایی ییزربرنامه باید کشور در منظور همین

 .نیمبک را استفاده حداکثر که باشیم داشته را امکان این فناوری بواسطه شده ایجاد اشتغال ظرفیت

 ساحتم به ضاییف در آزمایشگاهی و کوچک مقیاس در که است کشور مکانیزه تمام گلخانه اولین، آی.او.تی گلخانه

 فرایندهای تمام، گلخانه این در است. شده ازیاندهرا )فاوا( ارتباطات و مطالعات فناوری پارک در مترمربع 1۰۰

 آفت تشخیص، یآبیار چرخه به پسماند آب بازگشت، کوددهی، رطوبت تنظیم، دما تنظیم، آبیاری جمله از مربوطه

 .دشومی انجام .او.تیآی فناوری با هوشمند سامانه یک طریق از کامل صورت به
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 از اما، دشومی مصرف آب کمتر درصد 5۰ حدود آی.او.تی گلخانه در، معمولی های گلخانه دیگر با مقایسه در

 آب مصرف، ها شاخص لکام رعایت با انتومی حتی و است برخوردار محصول بازدهی در درصدی 4۰ تا 3۰ افزایش

 .داد افزایش نیز را بازدهی و کمتر را

 خبر لینک

 

 

 13:4۸ ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 رسید برداریبهره به رامهرمز در کشاورزی طرح چهار 8-3

 

 از جمعی ضورح با آیینی در اسالمی انقالب فجر دهه از روز پنجمین در کشاورزی طرح چهار - ایرنا - اهواز

 .رسید برداریبهره به رامهرمز شهرستان در محلی مسووالن

 یک از یشب ظرفیت به صیفی و سبزی نشا تولید گلخانه واحد یک شامل هاطرح این ایرنا خبرنگار گزارش به

 سطح در فشارزیر آبیاری طرح و سال در تن 1۹1 ظرفیت با صیفی تولید گلخانه واحد ۲ و، سال در نشا میلیون

 .است هکتار 14۲

 به ایگلخانه رحط سه اجرای برای گفت: هاطرح این از یبرداربهره آیین در رامهرمز شهرستان کشاورزی جهاد مدیر

 و میلیارد 15، رزیرفشا آبیاری طرح اجرای و، ریال میلیون1۸۲ و یاردمیل ۲5، مربع متر4۸۰ و هزار چهار مساحت

  .ستا شده هزینه متقاضیان آورده سهم و بانکی تسهیالت، استانی اعتبارات محل از ریال میلیون 4۰۰

 .است شده فراهم نفر 16 اشتغال زمینه هاطرح این از برداریبهره با کرد: بیان مهرابی فرشاد

https://www.irna.ir/news/84639212/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84639259/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/12/15/4/169280329.jpg?ts=1639582775947
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/12/15/4/169280329.jpg?ts=1639582775947
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 و آب منابع از بهینه استفاده و رامهرمز در کشاورزی فناورانه هایطرح از برداریبهره ضرورت به اشاره با وی

 وضع بدون صورت به دولت توسط آبیاری نوین هایطرح اعتبار درصد ۹۰ افزود: آب مصرف در ییجوصرفه

 .شودمی پرداخت

 از یکی و شده قعوا اهواز شرق کیلومتری 1۰۰ در باغی و کشاورزی های زمین هکتار هزار 45 با رامهرمز شهرستان

 .شودمی محسوب خوزستان کشاورزی های قطب

 خمینی)ره( امام یرهبر به اسالمی انقالب شکوهمند پیروزی سالروز و اسالمی انقالب فجر دهه در ایرنا گزارش به

 به خوزستان ختلفم مناطق در ریال میلیارد۲5۰ و هزار ۲ بر بال  اعتباری با زیرفشار آبیاری و کشاورزی طرح 4۹

 .رسدمی برداریبهره

 خبر لینک

 

 

 1۲:3۰ ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 :کشور نوغانداری مرکز رییس

 گرفت قرار اقتصادی مدار در ابریشم پیله تولید 9-3

 
 قرار شدن اقتصادی دارم در کشور در ابریشم پیله تولید اینکه بیان با کشور نوغانداری مرکز رییس - ایرنا - تهران

 .ایمیافته دست تولید ساله 13 ردرکو به و شد محقق تولید هدف درصد ۹7 امسال گفت:، است گرفته

 شده انجام اقدامات و هاریزیبرنامه افزود: «زرگر سروی عدیل »، کشاورزی جهاد وزارت از ایرنا شنبه روز گزارش به

 و ارشناسانک و کشاورزان توانمندسازی و آموزش، نوغان تخم کیفیت ارتقای، توت باغات احیای حوزه پنج در

 .است کرده تراقتصادی را ابریشم یلهپ تولید، پاییزه پرورش

https://www.irna.ir/news/84639259/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84639060/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84639060/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/14/4/157172434.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/06/14/4/157172434.jpg
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 و کرد عنوان تن 7۰1 هزارو یک را امسال پاییز و بهار در ابریشم تر پیله تولید میزان کشور نوغانداری مرکز رییس

 .است بوده تن 57۰ و 5۲۰ ترتیب به ۸۹ و 7۹ سال در ابریشم پیله تولید میزان :داشت اظهار

 ابریشمی نسوجاتم و فرش صنعت خوداتکایی میزان، ابریشم تر پیله تن 7۰1 وهزار یک تولید با افزود: زرگر سروی

 .است یافته ارتقا درصد 5۲ به درصد ۲۸ از اخیر سال سه ظرف داخل تولید به

 تخم پرورش بهجع هر ازای به نیز کشوری ابریشم تر پیله یدتول عملکرد متوسط گفت: تولید عملکرد درباره وی

 به را محصول این زا گرم کیلو 6۰ تا 55 نمونه انبرداربهره که است حالی در این و رسیده گرم کیلو 37 به نوغان

 .کنندمی تولید نوغان تخم جعبه هر ازای

 برای شود.می وزیعت تولیدکنندگان میان نوغان تخم جعبه هزار 46 ساالنه :کرد تصریح کشور نوغانداری مرکز رییس

 درخواست ابریشم کرم پرورش برای کشاورزی جهاد های سازمان سوی از نوغان تخم جعبه هزار 5۰ آینده سال

 .است شده

 در پاییزه پرورش شپی سال سه از، وقفه سال ۲3 از پس افزود: ابریشم کرم پاییزه پرورش یا دوم پرورش درباره وی

 و درآمده اجرا به پایلوت صورت به تهران و شمالی خراسان، رضوی خراسان، گلستان، مازندران، گیالن استان شش

 .گرفت قرار تولیدکنندگان اختیار در نوغان پرورش تخم جعبه 376 امسال پاییز در

 .است پذیرامکان، شودمی شروع تاخیر با خزانشان فصل که هاییاقلیم در پاییزه پرورش کرد: اضافه زرگر سروی

 هزاریک تولید با ۹۹ سال در و تن 3۸5 و هزاریک حدود 13۹۸ سال در ابریشم تر پیله تولید میزان، ایرنا گزارش به

 ۲۸ از داخلی لیداتتومیابریش منسوجات و فرش صنعت در محصول این خوداتکایی میزان ابریشم پیله تنی 65۰ و

 .یافت افزایش درصد 4۸ به

 خبر لینک

 

 

 1۰:15 ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 انقالب از پیش به نسبت کرمانشاه کشاورزی تولیدات برابری 6 از بیش رشد 10-3

https://www.irna.ir/news/84639060/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84638724/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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 توجه کانون در هابخش سایر مانند به انقالب پیروزی از بعد کرمانشاه استان کشاورزی شبخ - ایرنا - کرمانشاه

 محورهای از یکی به بخش این نیاز مورد تجهیزات و امکانات اختصاص و اعتبارات تزریق با و گرفت قرار مسووالن

 .است یافته رشد برابر 6 از بیش انقالب اول با مقایسه در تولیدات میزان بطوریکه شد تبدیل استان توسعه

 از مهم هایاستان از ییک، مساحت مربع کیلومتر هزار ۲5 با ایران غرب در پهناور استانی کرمانشاه ایرنا؛ گزارش به

 با طبیعی منابع هایعرصه را استان مساحت درصد 7۰ طوریکه به شودمی محسوب طبیعی منابع و کشاورزی حیث

 .است داده تشکیل مرتع هکتار هزار 1۹۲ و میلیون کی و جنگل هکتار هزار 5۲7 از بیش

 میلیون چهار زا بیش ساالنه که دارد وجود کرمانشاه استان در کشاورزی زمین هکتار هزار ۹5۰ از بیش همچنین

 .شودمی تولید استان در آبزیان و شیالت و دامی، باغی، زراعی محصوالت انواع تن

 ۹۸ از بیش ولیدت و بودن فصل چهار، کشوری میانگین به نسبت برابری ۲ های بارش، هوایی و آب اقلیم 11 داشتن

 است انشاهکرم استان کشاورزی بخش هایپتانسیل و هاظرفیت جمله از استان در باغی و زراعی محصوالت درصد

 .کرد فادهاست ستانا اقتصادی رونق و کشاورزان درآمد افزایش، اشتغال ایجاد و بیکاری رفع برای ظرفیت این از که

 5۹5 و زاره ۲ و دهستان ۸6، شهر 3۲، بخش 31، شهرستان 14 در ساکن جمعیت نفر میلیون ۲ کرمانشاه استان

 و شهری نقاط در درصد 75 تعداد این از که کنندمی سکونت استان این در کشور جمعیت درصد ۲.4 و دارد آبادی

 .کنندمی زندگی روستایی نقاط در درصد ۲5

 

https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13970812/3654674/N3654674-6706263.jpg
https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13970812/3654674/N3654674-6706263.jpg
https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13970917/3660307/3660307-6763032.jpg
https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13970917/3660307/3660307-6763032.jpg
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 .ندهست فعالیت به مشغول کشاورزی بخش در برداربهره هزار 1۲5 حدود اکنون استان جمعیت مجموع از

 یهاسال در هک است چهارفصل و مرزی استان این مهم هایبخش از یکی و کرمانشاه پایدار توسعه محور کشاورزی

 اکنون و گرفت قرار دولت حمایت مورد زیربنایی و مهم های بخش از یکی عنوان به اسالمی انقالب پیروزی از بعد

 تامین نیز را کشور نیازهای از زیادی بخش، استان داخل غذایی نیازهای تامین بر عالوه کرمانشاه تولیدی محصوالت

 .کندمی تضمین و

 انقالب از پیش به نسبت کرمانشاه کشاورزی تولیدات برابری 6 از بیش افزایش

 و چهل شتگذ از پس کرمانشاه کشاورزی دستاوردهای گزارشی در کرمانشاه استان جهادکشاورزی سازمان رئیس

 بود تن هزار 67۰ اهکرمانش زراعی تولیدات میزان 1357 سال در کرد: راظها و برشمرد را انقالب پیروزی از سال سه

 .است هداشت برابری 5.5 رشدی و رسیده تن هزار ۸7۰ و میلیون سه از بیش به حاضر حال در رقم این که

 از بیش، یخشکسال باوجود و 14۰۰ سال طی را کرمانشاه استان کشاورزی تولیدات کل میزان «قاسمی شهریار»

 هزار ۸۰۰ انقالب زا پیش کرمانشاه کشاورزی تولیدات مجموع داد: ادامه و کرد اعالم تن هزار 77۰ و میلیون چهار

 .ایم بوده استان در کشاورزی تولیدات کل برابری 6 رشد شاهد انقالب از پس و بوده تن

 هزار ۲7۰ حدود1357 سال در استان گندم تولید میزان گفت: کرمانشاه تولیدی محصوالت دیگر خصوص در وی

 شاهد که رایطیش در آنهم، شده تولید استان در گندم تن هزار 6۰3 گذشته زراعی سال در که حالی در، بوده تن

 که بوده تن هزار 7۸ جو محصول تولید میزان انقالب اوایل در همچنین، ایم بوده استان در ای سابقه بی خشکسالی

 .است رسیده یدتول تن هزار 113 به محصول این 14۰۰ سال طی

 در کشور نخود سوم یک حاضر حال در افزود: و پرداخت حبوبات تولید در زراعت بخش توفیقات به ادامه در وی

، است اهکرمانش آن از نخود کشت زیر سطح و تولید در کشوری نخست رتبه و شودمی تولید کرمانشاه استان

 ذرت تولید در، دوم رتبه جو تولید در، کشور چهارم بهرت گندم تولید در 14۰۰ سال طی کرمانشاه استان همچنین

 .است کشور سوم رتبه حائز قند چغندر تولید در و دوم رتبه ای دانه

 است رسیده هکتار هزار 43 از بیش به استان باغات سطح

 هزار 15 حدود 57 سال در را کرمانشاه استان باغات سطح ادامه در کرمانشاه استان جهادکشاورزی سازمان رئیس

 یهاسال در که زعفران همچون محصوالتی تولید گفت: و کرد عنوان هکتار هزار 43 از بیش حاضر حال در و هکتار



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

7۰ http://awnrc.com/index.php  

 بلکه، یافته توسعه زعفران کشت هکتار 415 از بیش رفتن کشت زیر با تنها نه اکنونهم نداشته وجود تقریباً گذشته

 .هستیم استان سطح در نیز آن تبدیلی صنایع توسعه و برند پنج فعالیت و زعفران فرآوری شاهد

 

 استان در ضرحا حال در و بود تن هزار پنج حدود 1357 سال در کرمانشاه استان باغی تولیدات افزود: قاسمی

 .داریم باغی تولید تن هزار 34۰ ساالنه

 57 سال در کرمانشاه هایگلخانه سطح کرد: تاکید و داشت اشاره نیز انقالب بعد و قبل ای گلخانه تولیدات به وی

 .دارد وجود اهکرمانش در گلخانه محصوالت فعال پوشش تحت اراضی هکتار 54 امروز و بود تزئینی گُل به محدود

 سال در اهکرمانش مکانیزاسیون ضریب داشت: تاظهار و پرداخت استان مکانیزاسیون بخش توفیقات به سپس او

 .است رسیده بخار اسب 1.۹4 به حاضر حال در و بخار اسب صدم ۲7 حدود 1357

 است یافته افزایش تن هزار 544 به دامی بخش تولیدات

 در کرمانشاه ستانا دامی تولیدات کل میزان گفت: و پرداخت انقالب بعد و قبل دامی تولیدات به هادام در قاسمی

 کرمانشاه اناست در دامی محصوالت انواع تن هزار 544 از بیش حاضر حال در و بوده تن هزار 1۲۹، 1357 سال

 .شودمی تولید

 گوشت تن 5۰۰ و هزار 45 ساالنه امروز و بوده تن5۰۰ و هزار 1۲ تنها 57 سال در قرمز گوشت تولید افزود: وی

 .دشومی تولید استان در قرمز

 در رقم این و شدمی تولید کرمانشاه استان در مرغ گوشت تن هزار 15 ساالنه انقالب پیروزی از قبل داد: ادامه او

 .است داشته برابری پنج رشد که رسیده تن هزار ۸1 به حاضر حال

 انقالب وزیپیر ابتدایی یهاسال در عسل تنی 5۰۰ تولید به اشاره با کرمانشاه زیکشاور جهاد سازمان رئیس

 .است نت 5۰۰ و هزار 6 از بیش حاضر حال در استان عسل تولید شد: یادآور کرمانشاه استان در اسالمی

 تبدیلی صنایع توجه قابل رشد

https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13970917/3660307/3660307-6763018.jpg
https://img9.irna.ir/old/Image/1397/13970917/3660307/3660307-6763018.jpg
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 بخش در میک خیلی تکمیلی تبدیلی یعصنا 1357 سال در افزود: کرمانشاه استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس

 استان کشاورزی بخش فرآوری واحدهای ظرفیت مجموع انقالب از سال 43 گذشت از پس ولی داشتیم کشاورزی

 استان کشاورزی شبخ ساالنه تولیدات کل برابر میزان این و است تن هزار 5۲ و میلیون پنج از بیش حاضر حال در

 .است

 آبزیان دتولی برابری 47 از بیش رشد

 حوزه در تاناس در گرفته صورت خوب هایپیشرفت به اشاره با سپس کرمانشاه استان جهادکشاورزی سازمان رئیس

 این که بوده نت 5۰۰ حدود کرمانشاه ستانا شیالتی تولیدات کل میزان 1357 سال :داشت اظهار شیالتی تولیدات

 .است تن 1۰5 و هزار ۲1 از بیش حاضر حال در میزان

 را کشور غیرساحلی هایاستان بین گرمابی ماهیان تولید اول رتبه حاضر حال در کرمانشاه استان اینکه بیان با وی

 .اریمد را غیرساحلی هایاستان بین چهارم رتبه سردابی ماهیان تولید زمینه در همچنین افزود:، دارد

 به کافی توجه بانقال از پیش گفت؛ فشار حتت آبیاری نوین یهاسیستم به استان اراضی تجهیز به اشاره با قاسمی

 به ستانا اراضی از هکتار هزار ۸۲ انقالب از پس اما است نشده آبیاری نوین یهاسیستم به اراضی تجهیز

 سیستم این هب مجهز اراضی از هکتار هزار 5۰ نیز گرمسیری مناطق در و اندهشد مجهز آبیاری نوین یهاسیستم

 .اندهشد

 فجر دهه در کرمانشاه کشاورزی بخش پروژه 68 زنیکلنگ و افتتاح

 پیروزی سالگرد نسومی و چهل ایام در شد: یادآور سخنانش ادامه در کرمانشاه استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس

 یا و افتتاح نفر 3۲6 اشتغالزایی و تومان میلیارد 1۲۲ از بیش اعتبار با کشاورزی بخش پروژه 6۸، اسالمی انقالب

 .شودمی آغاز آنها اجرایی تعملیا

 خاک و آب حوزه رد پروژه یک و است تسهیالتی پروژه ۲۹، عمرانی پروژه 3۸ شامل هاپروژه این کرد: اظهار قاسمی

 .شودمی آغاز آن اجرایی عملیات

 ینا اجرای برای گفت:، است خاک و آب بخش در فجر دهه در افتتاح قابل عمرانی پروژه 3۸ اینکه به اشاره با او

 میلیارد 6 و جریم سهم تومان میلیارد ۲71 و میلیارد سه شامل هزینه تومان میلیون ۲74 و میلیارد ۹ ها پروژه

 .است آورده فراهم را نفر 13۰ اشتغال زمینه بخش این که گردیده هزینه دولتی اعتبار تومان
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 اعتبار با باغبانی خشب در پروژه ۹ شامل اه پروژه این افزود: و کرد عنوان پروژه ۲۹ را تسهیالتی هایپروژه قاسمی

 اشتغالزایی و تومان ردمیلیا 35 اعتبار با دامی تولیدات بخش در پروژه 13، نفر ۲5 اشتغالزایی و تومان میلیارد ۲7

 .است نفر۹1 اشتغالزایی و تومان میلیون 7۰۰ و میلیارد 4۹ اعتبار با کشاورزی صنایع پروژه هفت و نفر 7۰

 کرد: تاکید، شودمی آغاز نیز خاک و آب پروژه یک اجرایی عملیات فجر دهه ایام در اینکه به ارهاش با سپس وی

 نفر 1۰ نیز وژهپر این که یافته اختصاص دولتی اعتبار تومان میلیون۲65 پروژه این اجرایی عملیات شروع برای

 .داشت خواهد اشتغالزایی

 خبر لینک

 

 

 1:1۰ ، 14۰۰ بهمن 15- ایرنا

 شد افتتاح قم رد کشاورزی طرح 41 11-3

 

 ۹۲5 اعتبار با کشاورزی بخش طرح 41 اسالمی انقالب فجر کمبار دهه از روز سومین با همزمان - ایرنا - قم

 .رسید برداریبهره به قم استاندار طتوس ریال میلیارد

 صنعتی واحد دو از دانیمی بازدید با که برنامه این در، قم استانداری عمومی روابط از ایرنا شب شنبه پنج گزارش به

 .کرد اکیدت بخش این کنندگان تولید از حمایت ضرروت بر قم استاندار، شد آغاز قمرود دهستان در دامداری

 115 سطح در دقمرو دهستان در صنعت و کشت واحد دو گذاریلوله افتتاح با قم استاندار دبازدی این ادامه در

 .کرد بازدید واحد دو این از هکتار

https://www.irna.ir/news/84638724/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://www.irna.ir/news/84637901/%DB%B4%DB%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/04/4/169429907.jpg?ts=1643924000769
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/04/4/169429907.jpg?ts=1643924000769
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 توسعه حطر کلنگ.زنی ضمن قم مرکزی بخش قمرود دهستان در میدانی حضور این ادامه در همچنین شاهچراغی

 کشاورزی جهاد هایرحط مجموع از، واحد این در خاویار تولید دوم مرحله افتتاح و االئمه جواد مزرعه خاویار تولید

 مبارک دهه ایام ناسبتم به ریال میلیون هزار ۲6 بر بال  اعتباری با طرح پنج تعداد، آبزیان امور و شیالت بخش در

 .کرد افتتاح را فجر

 حضور با و کرد کتشر استان یرعشا و اقوام جشنواره در قم استاندار، میدانی حضور این پایان در حاکیست: گزارش

 دیگر از اناست عشایر و اقوام جشنواره در شرکت و عشایر دام خوراک کارخانه انبار ساخت عملیات آغاز وی

 .بود مرکزی بخش در قم استاندار میدانی حضور های.برنامه

 گذاریسرمایه اب طرح 1۲ مجموع در دامی تولیدهای بخش در فجر مبارک دهه از روز سومین در، گزارش این بر بنا

 .شد افتتاح تَن 45 مستقیم اشتغال و ریال میلیون هزار 337

 /.گرفت قرار بهره.برداری مورد استان در طرح 1۸ مجموع در نیز خاک و آب مدیریت بخش در همچنین

 خبر لینک

 

 

 1۰:16 ، 14۰۰ بهمن 14- ایرنا

 یافت پایان کرخه و شوش اراضی از هکتار هزار 107 از بیش سطح در پاییزه کشت 12-3

 

 اراضی کتاره 4۰۰ و هزار1۰7 سطح در پاییزه کشت پایان از شوش رستانشه مدیرجهادکشاورزی - ایرنا - دزفول

 با ندمگ کشت به مربوط پاییزه کشت زیر سطح بیشترین گفت: و داد خبر کرخه و شوش یهاشهرستان کشاورزی

 .است هکتار هزار 75

https://www.irna.ir/news/84637901/%DB%B4%DB%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84636910/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/14/4/169196514.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/14/4/169196514.jpg


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

، کلزا را نطقهم این پاییزه کشت محصوالت دیگر ایرنا خبرنگار با گو و گفت در پنجشنبه روز بهرامیان گودرز

 کرخه و شوش هایشهرستان در کلزا کشت زیر افزود:سطح و کرد اعالم علوفه و جو، صیفی و سبزی، چغندرقند

 .است هکتار 5۰۰ و هزار 15 امسال

 و جو کتاره1۰۰ و هزار یک، صیفی و سبزی هکتار هزار شش حدود، چغندرقند هکتار ۸۰۰ و هزار هشت گفت: وی

 کرخه و شوش هایشهرستان کشاورزی هایزمین در مدت این در نیز شبدر و یونجه شامل وفهعل هکتار هزار یک

 .است شده کشت

 برداشت افزود: و کرد بیان بعد به 14۰1 سال فروردین نیمه از را پاییزه کشت محصوالت برداشت زمان بهرامیان

 .شودمی آغاز آینده سال فروردین 15 از منطقه این در کلزا محصول

 ادامه و کرد ماعال آینده سال اردیبهشت اوایل از را منطقه این گندم مزارع از گندم محصول برداشت زمان وی

 مطلوبی یتوضع در، امسال زمستان خوب نسبت به بارش دلیل به کرخه و شوش یهاشهرستان کشاورزی مزارع:داد

 .شودمی بینیپیش منطقه این کشاورزی بخش برای پربار سالی باشد داشته ادامه بارش اگر و هستند

 .دارند تانخوزس استان در را نخست رتبه گندم تولید میزان و زیرکشت سطح نظر از کرخه و شوش یهاشهرستان

 تولید منطقه این در ایدانه ذرت و گندم جمله از باغی و زراعی محصوالت انواع تن میلیون۲.3 حدود ساالنه

 .شودمی

 خبر لینک

 

 

 17:۰۰ ، 14۰۰ بهمن 13- ایرنا

 :بازرگانی شرکت مهندسی و فنی دفتر مدیرکل

 شودمی افزوده کشور روغن سازیذخیره ظرفیت به تن هزار 100 13-3

https://www.irna.ir/news/84636910/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84636507/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84636507/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 هایاستان در عتممج دو ساخت با گفت: ایران دولتی بازرگانی شرکت مهندسی و فنی دفتر مدیرکل -ایرنا -تهران

 .یابدمی افزایش تن هزار 1۰۰ کشور در خام روغن سازیذخیره ظرفیت ، البرز و تهران

 روغن سازی خیرهذ طرح دو افزود: «عبدلی احمد» ایران دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 دست در های روژهپ این از یبرداربهره و یلتکم و ساخت با که است ساخت حال در البرز و تهران استان در نباتی

 .شودمی اضافه کشور نباتی روغن ظرفیت به تن هزار 1۰۰، احداث

 نباتی امخ روغن مخازن ساخت پروژه کرد: تصریح ایران دولتی بازرگانی شرکت مهندسی و فنی دفتر مدیرکل

 حال در مربع متر هزار 4۲ مساحت به زمینی در مساحتی در کریم رباط مدرس شهید مجتمع در تهران استان

 .است انجام

 6 و تن زاره ۲۰ ظرفیت به پالم روغن سازی ذخیره برای مخزن 7) فوالدی مخزن 13 شامل طرح این افزود: وی

 .است (تن هزار 3۰ ظرفیت به آفتابگردان و سویا سازیذخیره برای مخزن

 ساخت حال در مخازن ساخت با همزمان نیز سترسید هایراه و اداری و تجاری هایساختمان اظهارداشت: عبدلی

 .دارد تعلق ایران دولتی بازرگانی شرکت به پروژه احداث محل زمین و است

، زمایشگاهآ شامل جنبی هایساختمان مجتمع این در گفت: ایران دولتی بازرگانی شرکت مهندسی و فنی مدیرکل

 پیشرفت یدارا مجتمع ساخت و شده تعبیه جانبی اتامکان سایر و پمپاژ، ساختمان برق و مکانیک تعمیرگاه

 .است درصد 46 لیما پیشرفت و درصد 53 فیزیکی پیشرفت و درصد 51 ایبرنامه

 کرج هرستانش و البرز استان در نیز نباتی خام روغن تنی هزار 5۰ سازیذخیره ظرفیت همچنین اظهارداشت: وی

 .است ساخت حال در و شده احیطر، متر 437 و هزار 67 حدود مساحت به زمینی در

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/4/169425658.jpg?ts=1643808552374
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/4/169425658.jpg?ts=1643808552374
https://www.irna.ir/news/84636507/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 13:43 ، 14۰۰ بهمن 13- ایرنا

 :کرداعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت معاون

 1400 سال در گندم فروش درصدی 3.2 افزایش 14-3

 

 در گندم فروش نمیزا درصدی 3.۲ افزایش از ایران دولتی بازرگانی شرکت داخلی بازرگانی معاون -ایرنا -تهران

 .داد خبر گذشته سال به نسبت جاری سال

 بخش سه در گندم فروش :افزود «حنان حسن»، ایران دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 گندم تن ارهز ۹56 و میلیون ۹ به کشور سرتاسر در تاکنون صنعت و صنف گندم و ۲ و یک نوع اییارانه گندم

 افزایش گذشته لِسا در زمان همین در رفته فروش به گندم تن هزار 64۸ و میلیون ۹ با مقایسه در که است رسیده

 .است داشته درصدی 3.۲

 برنامه ساسا )بر گندم تن میلیون 3.3 از بیش حمل ماهاردیبهشت تا گفت: نیز کشور گندم تامین درخصوص وی

 .شد خواهد محقق ( ایران دولتی بازرگانی شرکت حمل

 شده رااج استان هفت در گندم قراردادی کشت برنامه کرد:خاطرنشان، گندم قراردادی کشت خصوص در حنان

 کشاورز هزار 11 زا بیش با و گرفته قرار طرح این در گندم کشت زیر هکتار رهزا 145 تاکنون داشت:بیان وی .است

 .است شده منعقد قرارداد

 44۰ حدود ردادیقرا کشت محل از شده برآورد کرد:خاطرنشان ایران دولتی بازرگانی شرکت داخلی بازرگانی معاون

 زراعی سال در ندمگ تولید کاهش و پی در پی هایخشکسالی به توجه با، ایرنا گزارش به .شود تولید گندم تن هزار

 وارد کشور هب محصول این از بخشی تاکنون که شده بینیپیش گندم تن میلیون هشت تا 7.5 واردات امسال، جاری

 .است شده

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84636085/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84636085/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/24/4/156649198.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/24/4/156649198.jpg
https://www.irna.ir/news/84636085/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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 17:51 ، 14۰۰ بهمن 1۲- ایرنا

 :خبرداد بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 مازندران در بارنخستین برای خام روغن تن 4900 تخلیه 15-3

 
 برای خام روغن نت ۹۰۰ و زاره چهاز تخلیه از مازندران استان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل - ایرنا - تهران

 .داد خبر استان این در اسکله یک در بارنخستین

 تن ۹۰۰ و هزار رچها :گفت «نژادوفائی عباسعلی»، ایران دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا شنبه سه روز گزارش به

 در ستقیمم تصور به لوله خط توسط اسکله یک در بار نخستین برای ایران دولتی بازرگانی شرکت خام روغن

 .شد تخلیه روغن مخازن

 ابتدای از سیاسا کاالهای تامین برای کشتی ۹۰ داشت: اظهار مازندران استان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 ترخیص خوراکی خام روغن تن هزار 1۰۰ و گندم تن هزار 3۰۲ مجموع در که شده استان بنادر وارد تاکنون امسال

 .است شده کشور و استان تولیدی احدهایو تحویل نهایی مصارف برای و

 این بازرگانی لیتفعا توسعه برای دولت ویژه نگاه به توجه با را خصوصی بخش هایظرفیت از استفاده، نژاد وفائی

 موجبات دولتی هایبخش هایفعالیت کنار در خصوصی بخش موفق تجربه افزود: و کرد اعالم کاری اولویت بخش

 .داشت خواهد بر در را استان اقتصاد شکوفایی برای بیشتر افزایی هم

 خصوصی بخش یگذارسرمایه و هازیرساخت توسعه داشت:بیان مازندران استان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 کاالهای مایحتاج مینتا، نقل و حمل توسعه و واردات و صادرات از اعم تجاری مبادالت بستر ایجاد به منجر تواندمی

 .شود کار و کسب فضای توسعه و ایجاد و تولیدی واحدهای اولیه مواد تامین، اساسی

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84635075/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B4%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84635075/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B4%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/09/14/4/157615938.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/09/14/4/157615938.jpg
https://www.irna.ir/news/84635075/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B4%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 14۰۰ بهمن 14-۰5:45 جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کرد رشد درصد 20 سیب تولید 16-3

 و بسی از بخشی، عرضه برابر در تقاضا کاهش به توجه با گفت: تهران باغداران اتحادیه رئیس نایب

 .شود صادر باید تولیدی مرکبات

 و میلیون 4 به قبل سال به نسبت درصدی ۲۰ افزایش با سیب تولید امسال گفت: شادلو  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .رسید تن هزار 5۰۰

 به راجع دقیقی بینیپیش جنوب و شمال اوالنسی برداشت به توجه با، تهران باغداران اتحادیه رئیس نایب گفته به

 .برسد تن میلیون 4 از بیش به تولید که است آن از حاکی برآوردها اما، داشت انتومین مرکبات تولید

 نارنگی و الپرتق تولید که شودمی برآورد امسال گفت: جهاد وزارت گرمسیری هایمیوه دفتر مدیرکل پیش چندی

 .ریمندا عید شب مرکبات تامین برای مشکلی وجود این با که دبرس تن هزار ۲4۰ و میلیون 4 حدود به

 موانع رفع در هیلتس، تولیدکنندگان نگرانی و تقاضا کاهش به توجه با گفت: تهران باغداران اتحادیه رئیس نایب

 .است ضروری امری اقتصاد بودن پذیر توجیه منظور به صادراتی

، دارد وجود یبس صادرات ظرفیت تن میلیون یک از بیش که دهدمی نشان ربازا شرایط و تولید مازاد گفت: شادلو

 .شود صادر باید هم مرکبات درصد 3۰ تا ۲5 همچنین

 .است داده خبر رمضان ماه و عید ایام برای میوه تامین سازی ذخیره و یریزبرنامه از کشاورزی جهاد وزیر

 لینک خبر

 

https://www.yjc.news/fa/news/8046170/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8046170/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 13-11-14۰۰ ۰۹:36- فارس خبرگزاری

 هامیلیون وجود با پهلوی دوره در روزمره قوت واردات /کشاورزی تولیدات درصدی 500 رشد 17-3

 خیزحاصل اراضی هکتار

 رشد درصد 1۰۰۰ کشاورزی محصوالت صادرات و درصد 5۰۰ اسالمی انقالب از پس ایران کشاورزی تولیدات

 ای عمده بخش روزام اما بود واردات به ابستهو محصوالت ترینساده تأمین انقالب از پیش که حالی در است داشته

 .است بسیار هم نرفته راه ولی دشومی تامین داخل در کشور نیاز از

 

 قابل رشد میاسال انقالب از پس سال 43 طول در ایران کشاورزی، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 ارزش و مصرف سرانه، خوداتکایی ضریب، تولیدات انمیز هاظرفیت از گیری بهره با است توانسته و بوده توجهی

 .بخشد ارتقا چشمگیری طور به را بخش این افزوده

 از هامغازه ویترین که دارند یاد به مردم، بود واردات به وابسته هم روزمره قوت تامین برای ایران، انقالب از پیش

 نیلب محصوالت و رهک و پنیر تولید برای آوری فن یهاکارخانه، بود سنتی دامداری، بود پُر خارجی پنیرهای و شیر

 هم اساسی ربسیا محصول این تامین برای و رسید می تن هزار 5۰۰ به کشاورزی از گندم خرید کل نبود؛ کافی

 .نداشتیم خوبی اوضاع هم محصوالت دیگر در، بودیم واردات به وابسته

 کشاورزی تولیدات درصدی 500 رشد *

 و قبل دوره از مانده باقی روستایی مناطق توسعه عدم و محرومیت، سنتی ساختار داشتن وجود با حال این با

 گرم صورت به ها بخش همه در را خود شوم سایه که وهوایی آب تغییرات و متناوب یهالیخشکسا بروز همچنین

 از 14۰۰ تا 1356 یهاسال فاصله در ورزیکشا بخش اتتولید کل، است افکنده سیالب و سیل و باد، زمین شدن

 برابر 5 تولید میزان یعنی داشته درصدی 5۰۰ رشد که ستا یافته یشافزا تن نمیلیو 133 ودحد به تن نمیلیو ۲6

 .است شده

https://www.farsnews.ir/news/14001111000204/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-500-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7
https://www.farsnews.ir/news/14001111000204/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-500-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7
https://www.farsnews.ir/news/14001111000204/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-500-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7
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 انقالب از پیش به نسبت داخلی ناخالص تولید در کشاورزی بخش سهم برابری دو رشد*

 تقریبا نیز ورکش داخلی ناخالص تولید در آن سهم بلکه نبوده بخش تولیدات افزایش در تنها کشاورزی بخش رشد

 دتولی در ورزیکشا بخش سهم گذشته هفته کشاورزی جهاد است.وزیر شده برابر دو گذشته سال 43 در

 بوده ددرص 5.8 اسالمی انقالب پیروزی از قبل رقم این که کرد اعالم درصد 11 را (GDP) لخدا ناخالص

 .است

 کشاورزی محصوالت لیدتو سرانه درصدی 100 از بیش رشد *

 یافته افزایش نفر نمیلیو ۸4 از بیش به نفر نمیلیو 35 ودحد از رشد صددر 14۰ با کشور جمعیت، میان این در

 به میلوگرک 74۰ حدود از صددر 1۰۹ دلمعا یشدر با نیز کشاورزی محصوالت تولید نهاسر ترتیب این به است

 .ستا یافته یشافزا مکیلوگر 155۰

 تولید نهاسر یشافزا از شینا ورزیکشا تمحصوال تولید نهاسر یشافزا، کشاورزی جهاد وزارت های دهدا اساس بر

 از یشافزا صددر ۲۹۰ با نیباغبا تمحصوال تولید نهاسر .ستا دهبو نبزیاآ و رطیو و دام، نیباغبا، یعزرا تمحصوال

، کیلوگرم 1۰35 به کیلوگرم 557 زا یشافزا صددر ۸6 با یعزرا تمحصوال نهاسر، کیلوگرم ۲۹6 به کیلوگرم 1۰۲

 ۹4 با رطیو و دام تمحصوال نهاسر و کیلوگرم 14 به کیلوگرم یک از یشافزا صددر 13۰۰ با یبزآ تمحصوال نهاسر

 .ستا رسیده ههد رچها یط کیلوگرم 1۸4 به کیلوگرم ۹5 از یشافزا صددر

 شکر و گندم تولید در خودکفایی اساسی/ محصوالت در اتکایی خود رشد *

 بر وهعال ستا شده موجب و بوده مناسب هم اساسی محصوالت برخی در تولید افزایش روند اسالمی انقالب از پس

 چشمگیر بهبود و پنیر ویژه به لبنیات مرغ، تخممرغ مانند محصوالتی در خودکفایی و رکشو یخلدا یهازنیا تامین

 هب هم گندم تولید در اسالمی نقالبا از پس ایران شود؛ ایجاد محصوالت سایر در خوداتکایی ضریب

 وارد یتضمین خرید نرخ تعیین در غلط مدیریت و خشکسالی دلیل به گذشته سال اما رسید کامل خودکفایی

 .شدیم کننده

 وارد شکر تن میلیون یک ساالنه اخیر یهاسال در، است رسیده کشور در خودکفایی آستانه به هم شکر تولید

 .کردیممی

 کشاورزی بخش صادرات ریبراب 10 رشد *



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

۸1 http://awnrc.com/index.php  

 از هاستفاد و کشاورزی تحقیقات، وریفنا کارگیری به مرهون کشاورزی بخش های پیشرفت از زیادی بخش

 ۲3۹ با ورزیکشا بخش نهاسر ودهفزا ارزش، سطح حدوا در تولید یشافزا با که است بوده بنیان دانش هایشرکت

 ودحد از ورزیکشا تمحصوال نهاسر دراتصا و یافته یشافزا لیار نمیلیو 111 به لیار نمیلیو 33 از شدر صددر

 ینسب یها زیتم از دهستفاا با ورزیکشا دراتصا دیگر عبارتی به است؛ رسیده رالد 71 به 1356 لسا در رالد 13

 .است رسیده رالد نمیلیو 55۰4 به رالد نمیلیو 443 از و شده برابر 1۰ از بیش یقابتر و

 انقالب از پس کشاورزی هاییشرفتپ بیتشاه باغبانی تولیدات *

 صادرات رشد و داخل تامین در مهمی نقش و دارد را تولیدات بیتشاه باغبانی بخش، کشاورزی تولیدات بین در

 ۲5 به تن نمیلیو 3.5 از صددر 55۰ حدود یشدر با رکشو نیباغبا اتتولید 13۹7 تا 1356 سال از است داشته

 طیور و دام تمحصوال، تن میلیون ۸4 هب تن میلیون ۲۰ از درصدی 3۲۰ حدود رشد با زراعی تولیدات، تن نمیلیو

 5۰ از درصدی ۲1۰۰ رشد با آبزیان و شیالت تولیدات و تن میلیون 15 به تن میلیون 3.5 از درصدی 33۰ رشد با

 .ستا یافته یشافزا تن میلیون 1.1 از بیش به تن هزار

 کشور در بار ناولی برای که است قفس در ماهی پرورش و تولید تیشیال تولیدات دادن رشد در ابتکارات از یکی

 تن هزار هاهد تاکنون روش این با و دشومی انجام هادریا آب در شده تعبیه هایقفس در تولید دشومی اجرایی

 .است شده تولید ماهی

 کشاورزی محصوالت تولید در آب بخش زیربنایی امر توسعه و وریبهره ارتقای *

 تجدید آب هسران درصدی 7۰ از بیش کاهش از حکایت که آب منابع یتمحدود ویژه به، منابع محدودیت دلیل به

 در مدیریتی رتدابی مرهون عمدتا باید گذشته سال 43 در را کشاورزی بخش رشد، دارد گذشته قرن نیم در پذیر

 ترم هر ازای هب و رسیده درصد 4۲ از شبی به اکنون که دانست کشاورزی آب وریبهره ویژه به، وریبهره ارتقای

 .شودمی تولید محصول گرم 15۰۰ آب مکعب

 دالیل از توانمی ار زمینه این در مناسب گذاریسرمایه و نوین فنآوری و دانش از استفاده، بنایی زیر امور توسعه

 کشاورزی تولیدات چشمگیر رشد موجب تدابیر مجموعه، آب منابع و بارش کاهش وجود با چنانکه، دانست رشد

 .است شده

 این از و بوده حمایت مورد زراعت در آب وری بهره افزایش هایزیرساخت از یکی عنوان به آبیاری نوین هایسامانه

 است؛ یافته افزایش هکتار میلیون ۲.5 حدود به 1356 سال در هکتار هزار 37 حدود از هاسامانه تحت اراضی از رو
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 گرفته انجام کشور در اسالمی انقالب از پس تارهک هزار 3۹۰ مساحت به بار اولین یبرا نیز زمینیزیر زهکشی

 .است

 چندین، ور بهره هایشیوه به اتکا با ویژه به، کشاورزی بخش در تولید رشد تداوم منظور به و نگرآینده نگاهی در

 در کشور ضیارا نوسازی تجهیز و زهکشی و آبیاری های شبکه توسعه زمینه در کشاورزی زیربنایی عظیم پروژه

 اتمام با دریجاًت و بوده سابقه بی کشاورزی تاریخ در که دشومی انجام اراضی از هکتار میلیون یک حدود یوسعت

 .شد اهدخو افزوده توجهی قابل طور به کشاورزی بخش در اشتغال و وری بهره طریق از تولید ظرفیت هاآن

 کشت زیر سطح زیاد چنداننه شافزای وجود با گندم تولید افزایش *

 4 از و شده ابربر 3 از بیش کشاورزی محصول ترینراهبردی عنوان به گندم لیدتومیاسال انقالب از پس دوران در

 این کشت زیر سطح که حالی در است رسیده 13۹7 سال در تن میلیون 13.5 حدود به 1356 سال در تن میلیون

 ۹۹ و ۹۸ یهاسال در گندم تولید آن از پس، است یافته افزایش کتاره میلیون یک فقط مدت این در محصول

 که دهدمی نشان این اما یافت کاهش تضمینی خرید مناسب برنامه نداشتن و خشکسالی دلیل به عمدتاً

 .است شده ایجاد کشور در راهبردی محصول این تولید برای خوبی بسیار هایظرفیت

 میلیون 4 از قند درچغن تولید افزایش و تن میلیون 7.5 از بیش به تن هزار 6۸۰ از نیشکر تولید افزایش نتیجه در

 در کشور و یدهرس تن میلیون ۲ از بیش به تن هزار 63۰ از نیز شکر و قند تولید، تن میلیون ۸ از بیش به تن

 .است گرفته قرار خوداتکایی آستانه

 سال زا درصدی ۲1۰۰ از بیش رشد با روغن هایهدان تولید، کشت هایفنآوری و کشی روغن صنایع توسعه با

 .است شده مواجه تاکنون 1356

 مرغ گوشت یدتول، کار و کسب و اشتغال، گذاریسرمایه فرصت و نیاز مورد صنعتی هایساخت زیر کردن فراهم با

 3۲۰ رشد با رغمتخم تولید و تن میلیون ۲.3 از بیش به تن هزار 163 از و کرده تجربه را درصدی 133۰ رشد نیز

 .است رسیده تن میلیون یک از بیش به درصدی

 بانقال از پس دوران در هکتار هزار 22 به انقالب از پیش در هکتار 500 از هانهگلخا افزایش *

 انقالب از پیش در هکتار 5۰۰ از، کشاورزی در وری بهره و تولید بنایی زیر تاسیسات از یکی عنوان به هاگلخانه

 تن هزار ۲۰۰ و میلیون 3 از بیش به هاگلخانه در نیز ایگلخانه محصوالت تولید و رسیده هکتار هزار ۲۲ هب اسالمی

 .است رسیده
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 حاضر حال در گوید:می بارهاین در کشاورزی جهاد وزارت خوراکی قارچ و گیاهان، ها گلخانه امور دفتر مدیرکل

 هزار ۲5 ات آن توسعه برنامه 14۰۰ سال برای که است ارهکت ۸۸۰ و هزار ۲1 کشور هایگلخانه کشت زیر سطح

 .داریم را هکتار

 در ورزیکشا ماخ ادمو بجذ ظرفیت یشافزا و یتکمیل و یتبدیل صنایع توسعه در نوین یهاوریفنا از داریبر هبهر

 ادمو بجذ نت نمیلیو 3.3 از صنایع ینا ظرفیت که ایگونه به ستا هشد جهامو سیساا لتحو با خیرا ههد رچها

 .ستا یافته یشافزا رکشو در ورزیکشا مخا ادمو بجذ تن نمیلیو 5۰ از بیش به 1356 لسا در مخا

 مانده زمین بر کارِ «اراضی سازی یکپارچه»*

 کشتی اندتومی که است بسیار نرفته راه هنوز اما داشته وجود کشور کشاورزی بخش در که هایی موفقیت وجود با

 .برساند امن نقطه به آینده یهاسال در را کشور غذایی امنیت

، شد خواهد یمل امنیت به منجر غذایی امنیت و غذا » است: گفته آمریکا پیشین جمهور رئیس، بوش دبیلو جرج

 «.بود نخواهد خود ملی امنیت حفظ به قادر بدهد دست از را خود غذایی تولیدات کنترل که کشوری

 و دوم مرحله رد و هستند خودشان غذایی امنیت فکر به نخست تفکر این با استعمارگر هایکشور این که پیداست و

 .کنندمی تهدید را دیگر کشورهای غذایی امنیت، خود استعماری تفکرات به پوشاندن عمل جامع برای

 ازیس یکپارچه موارد این از یکی که دارد وجود هم ایمانده زمین بر کارهای کشور کشاورزی بخش در

 وجود مجلس در ای مصوبه 1375 سال از کشاورزی های زمین سازی یکپارچه برای، است کشاورزی ایه زمین

 های زمین میانگین و ندشومی خُردتر روز به روز ها زمین و نشده زمینه این در خاصی اقدام هنوز اما است داشته

 .رسد می هم هکتار یک از کمتر به شمالی مناطق در که رسیده هکتار 1.4 به کشاورزی

 ضریب یشافزا راهکار که کشاورزی مکانیزاسیون که است جهت آن از غذایی امنیت در یکپارچه زمین اهمیت

 معمولی ادوات و داس و بیل به پیشرفته کشاورزی ادوات جای به کشاورزی یعنی دشومین اجرا، است غذایی امنیت

 .دشومی کمتر تولید افزایش امکان و دشومی متکی

 دمقص کشور با استانداردها و هانامهشیوه کردن روزآمد لزوم /کشاورزی دیپلماسی قویتت ضرورت *
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 در تولید دوام رت ساده زبان به، داشت خواهد کننده تولید برای کمتری افزوده ارزش نرسد صادرات به اگر تولید

 وجود افاطر کشورهای ینفر میلیون 4۰۰ جمعیت در خوبی بسیار هایظرفیت، است صرفه به پول به آن تبدیل

 .شود تقویت غذایی دیپلماسی خارجه امور مانند دیگر وزارتخانه کمک با باید و دارد

 رکشو با استانداردها و هانامهشیوه کردن روزآمد با را صادرات زمینه کشاورزی جهاد وزارت دارد ضرورت آن بر عالوه

 ادراتیص محصول چند خوردن برگشت اخیراً کند؛ فراهم، شده تمام قیمت کاهش و مناسب بندی بسته، مقصد

 .کرد تحمیل کشور به زیادی هزینه

 کشاورزی محصوالت تولید افزایش برای تحقیقات از بیشتر استفاده ضرورت *

 تحقیق و ژوهشپ طریق از تنها دنیا غذایی امنیت آینده سال 4۰ در متحد ملل جهانی خواروبار سازمان گفته به

 نشان پیشرفته رهاکشو با تولید مقایسه، است کم هنوز ما کشور در تحقیقات نفوذ ضریب اما، شد خواهد امکانپذیر

 مانع که گویندمی تحقیقات بخش اعتبارات بودن کم از کارشناسان البته .داشت بیشتری تولید توانمی که دهدمی

 و دارد رکشو خارج به شدید یوابستگ اساسی محصوالت برخی بذور در کشور .است بوده اخیر یهاسال در جدی

 از را روغن ازنی درصد ۹۰ که حالی در روغنی هایدانه بذور به وابستگی، است نشده انجام داخل در جدی اصالح

 .است کرده درست کشور برای زیادی هزینه کنیممی وارد خارج

 زمینه در یگرد رهایکشو که حالی در داد رشد را کشاورزی تولیدات توانمی باال عملکرد با و مقاوم بذور اصالح با

 .شوید آنها به وابسته همواره که کنندمی عمل طوری دیگر کشورهای به کاالها گونه این دادن

 خاک فرسایش از جلوگیری و مدرن آبیاری هایزیرساخت تقویت ضرورت *

 در تن ۹ رآو حیرت شفرسای، دانندمی آب از بیشتر را آن اهمیت برخی و است تولید بستر که خاک زمینه در

 .شود جدی فکر باید که داریم را هکتار

 بارش رانای، دارد وجود کشور در اساسی مشکل، مورد دو هر در و هستند تولید در مهم عامل دو خاک و آب

 دهدنمی جواب هم کاریدیم برای که است کم آنقدر و است جهانی میانگین نصف که اردد متر میلی ۲3۰ میانگین

 از ستفادها راهکار رود می هدر کشاورزی بخش در آن از زیادی بخش و است پایین آب وریبهره دیگر سوی از

 .شود انجام باید جدی کارهای هنوز زیاد های موفقیت وجود با که است مدرن آبیاری

 لینک خبر

https://www.farsnews.ir/news/14001111000204/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-500-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7
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 چهارم: بخش 4

 بیعیطعمناب و اقلیم
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 13:51 ، 14۰۰ بهمن 1۲ - ایرنا

 :مراتع وها جنگل سازمان معاون

 ندارند را این از بیش تخریب توان کشور مراتع 1-4

 

 مراتاع  گفات:  رکشاو  آبخیازداری  و مراتعها، جنگل سازمان بیابان امور و مراتع، آبخیزداری معاون - ایرنا - اصفهان

 یتمام در مرتعداری هایطرح افزایش و آنها از استفاده در مدیریت بنابراین ندارند را این از بیش تخریب توان کشور

 .است ضروری هااستان

 باوم  زیسات  حفاظ  و کاوچ  کنتارل  و چارا  مدیریت ملی کارگروه در شنبه سه روز گرشاسبی پرویز، ایرنا گزارش به

 دام هنگاام دیر خاروج  و زودهنگام ورود افزود: اصفهان داریآبخیز و طبیعی منابع کل اداره محل در زاگرس منطقه

 سوبمح کشور سراسر در مراتع تخریب اصلی دالیل سیالب و خاک فرسایش، خشکسالی، حد از بیش چرای، عشایر

 .است شده آسیب سبب سایر از بیش اول مورد سه که شودمی

 باه  احیا و یبرداربهره هدف با ارزش با هایداشته این واگذاری و مرتعداری هایطرح اجرای و تدوین داد: ادامه وی

 .شودمی محسوب تخریب افزایش از گیریجلو برای مناسبی راهکار دامداران و عشایر خود

 میلیاون  1۸ کنونتاا  اینکاه  باه  اشاره با آبخیزداری و مراتعها، جنگل سازمان بیابان امور و مراتع، آبخیزداری معاون

 .است شده تهیه نیز طرح هکتار میلیون 4۰ اظهارداشت: شده اجرا کشور در مرتعداری طرح هکتار

 تصاریح  یافت افزایش قبل یهاسال به نسبت کشور در مرتعداری یهاطرح میزان قبل سال اینکه بیان با گرشاسبی

 باه  رقام  نای پارسال اما شدمی اجرا طرح میلیون یک بر بال  مساحتی در مرتع ممیزی متوسط بطور ساله هر کرد:

 .رسید هکتار میلیون پنج حدود

https://www.irna.ir/news/84634544/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84634544/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/4/169420609.jpg?ts=1643709472114
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/4/169420609.jpg?ts=1643709472114
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 کرد: خاطرنشان ستا عشایر و دامداران عهده بر مراتع یبرداربهره از غیر مواقع در علوفه تهیه اینکه بر تاکید با وی

 جا امدارد و عشایری جامعه بیش باید دستی علوفه توزیع و تهیه فرهنگ لذا است حمایت زمینه این در دولت نقش

 در ماان ز آن بارای  سال ۲ مدت به ۹۹ سال از که مرتعداری هایطرح تهیه برای پرتالش قشر این چنانچه و بیفتد

 .شد خواهد باطل دامشان چرای پروانه نکنند اقدامی، شده تهگرف نظر

 یهاا سال در ارمقد این گفت: کشور مراتع در علوفه تولید میزان درباره آبخیزداری و مراتعها، جنگل سازمان معاون

 ارسالپ ثالم برای است تُن میلیون 1۰.7 متوسط بطور و متغیر تُن میلیون 14 تا 6 حدود بین خشکسالی و تَرسالی

 .بود تُن میلیون 6 حدود میزان این بارندگی کاهش دلیل به

 راینبنااب  دارناد  قارار  زاگارس  منطقاه  در اساتان  1۰ داشات:  اظهاار  زاگرس بوم زیست حفظ بر تاکید با گرشاسبی

 .است ضروری نواحی این هایعرصه و مراتع حفظ برای بیشتر همکاری

 نیااز  ردماو  آب درصاد  4۰ بار  بال  است داده جای خود در را مرتع هکتار میلیون 3۰ که زاگرس منطقه افزود: وی

 .کندمی تامین را کشور

 بخش ینا استانی و ملی مدیران حضور با زاگرس منطقه بوم زیست حفظ و کوچ کنترل و چرا مدیریت ملی کارگروه

 .شد اربرگز اصفهان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره اجتماعات تاالر محل درها برنامه تبیین هدف با و

 خبر لینک

 

 

 13:51 ، 14۰۰ بهمن 1۲- ایرنا

 :مراتع وها جنگل سازمان معاون

 ندارند را این از بیش تخریب توان کشور مراتع 2-4

https://www.irna.ir/news/84634544/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84634544/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84634544/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 مراتع گفت: کشور یآبخیزدار و مراتعها، جنگل سازمان بیابان امور و مراتع، آبخیزداری معاون - ایرنا - اصفهان

 تمامی در مرتعداری هایطرح افزایش و آنها از استفاده در مدیریت بنابراین ندارند را این از بیش تخریب توان کشور

 .است ضروری هااستان

 بوم زیست حفظ و کوچ کنترل و چرا مدیریت ملی کارگروه در شنبه سه روز گرشاسبی پرویز، ایرنا گزارش به

 دام دیرهنگام جخرو و زودهنگام ورود افزود: اصفهان زداریآبخی و طبیعی منابع کل اداره محل در زاگرس منطقه

 محسوب ورکش سراسر در مراتع تخریب اصلی دالیل سیالب و خاک فرسایش، خشکسالی، حد از بیش چرای، عشایر

 .است شده آسیب سبب سایر از بیش اول مورد سه که شودمی

 به احیا و یبردارهبهر هدف با ارزش با هایداشته این واگذاری و مرتعداری هایطرح اجرای و تدوین داد: ادامه وی

 .شودمی محسوب تخریب ایشافز از جلوگیری برای مناسبی راهکار دامداران و عشایر خود

 نمیلیو 1۸ تاکنون کهاین به اشاره با آبخیزداری و مراتعها، جنگل سازمان بیابان امور و مراتع، آبخیزداری معاون

 .است شده تهیه نیز طرح هکتار میلیون 4۰ اظهارداشت: شده اجرا کشور در مرتعداری طرح هکتار

 تصریح یافت افزایش قبل یهاسال به نسبت کشور در مرتعداری یاهطرح میزان قبل سال اینکه بیان با گرشاسبی

 به رقم این پارسال اما شدمی اجرا طرح میلیون یک بر بال  مساحتی در مرتع ممیزی متوسط بطور ساله هر کرد:

 .رسید هکتار میلیون پنج حدود

 :کرد خاطرنشان است شایرع و دامداران هدهع بر مراتع یبرداربهره از غیر مواقع در علوفه تهیه اینکه بر تاکید با وی

 جا دامدار و ریعشای جامعه بیش باید دستی علوفه توزیع و تهیه فرهنگ لذا است حمایت زمینه این در دولت نقش

 در زمان آن یبرا سال ۲ مدت به ۹۹ سال از که مرتعداری هایطرح تهیه برای پرتالش قشر این چنانچه و بیفتد

 .شد خواهد باطل دامشان چرای پروانه نکنند امیاقد، شده گرفته نظر

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/4/169420609.jpg?ts=1643709472114
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/4/169420609.jpg?ts=1643709472114
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 یهاسال در مقدار نای گفت: کشور مراتع در علوفه تولید میزان درباره آبخیزداری و مراتعها، جنگل سازمان معاون

 پارسال مثال رایب است تُن میلیون 1۰.7 متوسط بطور و متغیر تُن میلیون 14 تا 6 حدود بین خشکسالی و تَرسالی

 .بود تُن میلیون 6 حدود میزان این بارندگی کاهش یلدل به

 همکاری نابراینب دارند قرار زاگرس منطقه در استان 1۰ اظهارداشت: زاگرس بوم زیست حفظ بر تاکید با گرشاسبی

 .است ضروری نواحی این هایعرصه و مراتع حفظ برای بیشتر

 نیاز مورد بآ درصد 4۰ بر بال  است داده جای ودخ در را مرتع هکتار میلیون 3۰ که زاگرس منطقه افزود: وی

 .کندمی تامین را کشور

 بخش این تانیاس و ملی مدیران حضور با زاگرس منطقه بوم زیست حفظ و کوچ کنترل و چرا مدیریت ملی کارگروه

 .شد اربرگز اصفهان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره اجتماعات تاالر محل درها برنامه تبیین هدف با و

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84634544/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 پنجم: بخش 5

 هامتقی و بازار
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 1۲-11-14۰۰ ۰1:۲5- فارس خبرگزاری

 جهانی بازارهای در گندم قیمت دالری 25 کاهش 1-5

 ایان  نکننادگا  وارد بارای  مناسابی  فرصت تا داشت کاهش دالر ۲5 از بیش جهانی بازارهای در گندم قیمت امروز

 .شود فراهم محصول

 

 کاهش با ساسیا کاالهای انواع قیمت جهانی بازارهای در امروز، فارس خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه ارشگز به

 وراکخا  عنوان به که ذرت و داشت قیمت کاهش دالر ۲5 از بیش گندم که طوری به شدند مواجه قیمت سابقه بی

 .کرد تجربه را دالری 11 افت نیز دشومی استفاده دام

 ایان  دلیال ، رساید  گذشاته  هفته دو میزان کمترین به کاهش درصد 3 با گندم قیمت شنبه دو روزام نوشت: نزدک

 .است بوده آمریکا جمله از خیز گندم کشورهای در مناسب های بارش بینیپیش عمدتا کاهش

 هاا  نشت یشافزا است. داشته کاهش دالر برابر در روبل ارزش افت دلیل به هم روسیه درگندم  قیمت میان این در

 .است شده روبل ارزش کاهش برای عاملی اوکراین و روسیه بین

 با ات است کرده فراهم راهبردی محصول این کننده وارد کشورهای برای مناسبی فرصت گندم جهانی قیمت کاهش

 .کنند صرف را کمتری ارز موقع به خرید

 در گذشاته  یهاا سال در که حالی در است کرده وارد دیگر کشورهای از گندم تن میلیون 7.5 از بیش امسال ایران

 هبا  تضامینی  خریادهای  نارخ  نامناساب  مادیریت  نیز و گذشته سال دو خشکسالی بود. خودکفا محصول این تولید

 .شد منجر محصول این تولید کاهش

https://www.farsnews.ir/news/14001111000986/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-25-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 ممها  کشاور  دو اوکاراین  و روسیه بین ها تنش افزایش که بود داده هشدار متحد ملل خواروبار سازمان این از پیش

 .کرد خواهد وارد گندم جمله از محصوالت این بازار روی را زیادی فشار، غالت کننده تولید

 جهانی بازارهای در دام خوراک قیمت کاهش*

 دهااساتف  دام خاوراک  عناوان  باه  کاه  ذرت قیمت خبر انتشار لحظه در و داشت کاهش هم دام خوراک قیمت امروز

 .داشت قیمت هشکا گذشته روز به نسبت دالر 11.۲5 دشومی

 .دهد می تشکیل را پروتئینی محصوالت شده تمام یهاهزینه درصد 7۰ دام خوراک

 خبر لینک

 

 

 ۹-11-14۰۰ 11:4۲-فارس خبرگزاری

 ندارند نان تهیه برای مشکلی بلوچستان/مردم و سیستان در نان کمبود و گرانی ماجرای 2-5

 ساتان ا در ناان  کمباود  و گرانای  دلیال  توضیح ضمن بلوچستان و سیستان استان بازرگانی خدمات و غله کل اداره

 .ندندار نان تهیه برای مشکلی مردم و شده برطرف مشکل اکنون کرده اعالم بلوچستان و سیستان

 

 در رانشاهر ای شاریف  ماردم  نماینده نطق پی در، ایران دولتی بازرگانی شرکت از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 شریف ردمم آگاهی برای بلوچستان و سیستان استان بازرگانی خدمات و غله کل اداره پاسخ، اسالمی شورای مجلس

 :دشومی منتشر زیر شرح به

https://www.farsnews.ir/news/14001111000986/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-25-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001109000277/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87
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 کنندگان صرفم نیاز مورد آرد که است ای گونه به بلوچستان و سیستان پهناور استان در آرد کارخانجات پراکندگی

 آرد رخانجاات کا از یکای  فعالیت توقف لذا، دشومی تامین و تهیه فاصله و زمان کوتاهترین در استان نقاط اقصی در

 توجاه  قابال  زایشاف با توأم، دباش می شرکا اختالف از متاثر که اخیر های ماه در ایرانشهر شهرستان در موثر و مهم

 قیمتای  اتنوساان  هرگونه از جلوگیری منظور به امر مسئولین دغدغه همچنین و ای جاده ناوگان حمل نرخ و تعرفه

 با که کرده دایجا ایرانشهر شهرستان در را مشکالتی روزی چند که است عواملی، گردد نان نرخ افزایش به منجر که

 و انشاهر ایر حاوزه  در ناان  تهیه خصوص در ای دغدغه گونه هیچ حاضر حال در و یدهگرد برطرف شده اتخاذ تدابیر

 .ندارد وجود استان نقاط دیگر

 دلیال  باه  نقال  و حمل هایشرکت اینکه به اشاره با اسالمی شورای مجلس در سرباز و ایرانشهر مردم نماینده اخیرا

 ایمنطقاه  و محلی هایمجموعه در مدیریت عدم بود: گفته، کنندمی امتناع ایرانشهر به آرد آوردن از هزینه افزایش

 .کنند تهیه نان تومان هزار 1۰ قیمت با مردم تا است شده علت بر مزید هم

 خبر لینک

 

 

 ۹-11-14۰۰ 11:۲۲-فارس خبرگزاری

 کرد رشد دالر 11 دام خوراک روز/ یک در اساسی کاالهای جهانی قیمت رقمی دو رشد 3-5

 هبا  کشااورزی  بخاش  انریاز برنامه تا است هشداری زنگ، روز یک در اساسی کاالهای جهانی قیمت یرقم دو رشد

 .کنند توجه بیشتر کشور غذایی امنیت ضریب افزایش و خوداتکایی

 

https://www.farsnews.ir/news/14001109000277/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87
https://www.farsnews.ir/news/14001109000240/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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 هاای  رشاد  اب امروز جهانی بازارهای در اساسی کاالهای قیمت، فارس خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه گزارش به

 یمات ق افازایش  رقمای  دو هماه  کاکائو، روغنی های دانه، گندم، دام خوراک، شد ساز شگفتی خود غریب و عجیب

 .داشتند

 هار  و دارد هاکشور غذایی امنیت و خانوار سبد در را تاثیر بیشترین پیداست اسمشان از که همانطور اسای کاالهای

 .دشومی بیشتر هم مردم معیشت بر فشار، دشومی کمتر قیمت رفتن باال با مردم خرید توان چه

 فازایش ا دالر 1۰.75 دشاو مای  اساتفاده  دام خوراک عنوان به که ذرت قیمت، جهانی بازارهای کاری روز آخرین در

 .شد معامله دالر 636 قیمت به محصول این از بوشل هر و یافت

 .دهد می تشکیل را پروتئینی محصوالت تولید شده تمام هزینه درصد 7۰ حدود دام خوراک

 روشفا  به سنت ۲5 و دالر 7۸6 قیمت به محصول این از بوشل هر و داشت قیمت رشد دالر ۹.۲5 هم گندم متقی

 .رفت

، رسااند  بات ث باه  را جدیدی رکورد تقریبا و نماند عقبها قیمت افزایش از که بود محصولی دیگر روغنی ی ها دانه

 از و دشاو مای  استفاده روغن استحصال برای لمحصو این از رسید ثبت به روز یک در سویا قیمت رشد دالر ۲1.75

 .دشومی استفاده دام خوراک برای آن تفاله همان یا کنجاله

 فاروش  هبا  دالر ۲4۹4قیمات  به تن هر و کرد ثبت خود کارنامه در روز یک در را دالری 43 رشد هم کاکائو قیمت

 .رفت

 دام و ردال 1.4۸ زنده دام که طوری به داشت رشد، دشومی صادر گوشت تامین برای کشورها بین که هم دام قیمت

 .کرد تجربه را قیمت رشد سنت 13 پرواری

 :وجوددارد اساسی کاالهای قیمت افزایش برای دلیل چند

 و آب تغییارات  و اسات  محادود  جهاان  در زراعای  محصاوالت  تولید برای کشت قابل کشاورزی زمین اینکه نخست

 ساو  دیگر درکند می بیشتر را ها محدودیت این سال به سال قطبی یها یخ شدن آب، زمین کره شدن گرم، هوایی

 .دشومی بیشتر جهان جمعیت رشد با هم غذا برای تقاضا
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 ینقاوان  و بهداشاتی  هاای  پروتکال  ساو  یاک  از، اسات  شده جهان در عرضه اختالل باعث کرونا ویروس شیوع دوم؛

 امینتا  کننده صادر کشورهای دیگر سوی از است دهکر تنگ را عرضه شرایط اندهکرد وضع کشورها که سختگیرانه

 .است شده محدودتر بسیار یا و متوقف صادرات و اندهداد قرار اولویت در را خودشان داخل نیاز

 بارای  هگذشات  دهاه  چناد  در خودکفاایی  یهاا برنامه و است واردات به وابسته درصد ۹۰ داخل نیاز تامین در ایران

 .است نبرده جایی به راه روغن واردات به وابستگی کاهش

 کشور نیاز تامین برای گندم تن میلیون ۸ امسال آن بر عالوه است وارداتی هم کشور دام خوراک درصد 7۰ از بیش

 .شد می وارد باید

 افزایش و داخل تولید به که داخلی مسئوالن به است هشداری زنگ جانی بازارهای اساسی محصوالت قیمت افزایش

 .کنند توجه بیشتر غذایی امنیت ضریب

 ایان  وشاایند ناخ خبر اما است خوبی خبر این و دارد کشاورزی محصوالت تولید تن میلیون 1۲5 آمار گواه به ایران

 یلیونم 15۰، دام خوراک درصد 7۰، روغن نیاز درصد ۹۰ هستیم. کننده وارد اساسی محصوالت عمده در که است

 .کنیم می وارد گندم تن میلیون ۸ امسال و برنج تن میلیون یک، گوشت

 زیاادی  آب انکارشناس گفته به که داریم صیفی محصوالت و خربزه، هندوانه تولید در خوبی بسیار جایگاه مقابل در

 .کنندمی مصرف

 اعاالم  هانیج بار و خوار سازما و تازد می پیش تندی دور با پیش سال دو از اساسی محصوالت قیمت افزایشی روند

 «.است آمده سر به ارزان غذای ندورا» که است کرده

 خبر لینک

 

 

 1۰-11-14۰۰ ۰۹:5۸-فارس خبرگزاری

 دشومی هوشمند آینده هفته از برنج نداریم/توزیع عید شب میوه تامین برای ایدغدغه 4-5

https://www.farsnews.ir/news/14001109000240/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001110000134/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
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 داده تشکیل را ستادی آبان از رمضان مبارک ماه و عید هایروز میوه تامین برای اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .داریمن زمینه این در ایغدغهد هیچ بنابراین است شده انجام الزم سازی ذخیره و هایریزبرنامه :گفت، ایم

 

 «یک نگاه» امهبرن ادامه در نژادساداتی سیدجواد آقای، سیما و صدا خبرگزاری از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 نباوده  اکناون  ازهاناد هبا  هامیوه ذخیره میزان سالی هیچ تاکنون تاکنون گذشته سال پنج طول در اینکه به اشاره با

 .کردیم تقویت را ذخایر که بود این افتاد سیزدهم دولت در که اتفاقاتی از یکی افزود:، است

 میوه درصد 5۰ تا کنیممی تالش کرد: اضافه، داشت خواهیم را میوه هوشمند توزیع امسال عید در اینکه بیان با وی

 .کنیم توزیع هوشمند صورت به را

 دشومی هوشمند آینده ههفت از محصول این برنج/توزیع قیمت افزایش دلیل خشکسالی*

 نیاز  بارنج  ثبحا  در گفات: ، شودمی انجام هوشمند توزیع، کشور هایاستان از درنیمی اینکه به اشاره با نژادساداتی

 .کرد خواهد بازار وارد را خارجی برنج تن صدهزار حدود دولتی بازرگانی شرکت

 ایرانهی  بهرنج  در تقاضها  افهزایش  علت به و داشتیم که خشکسالی علت به افزود: کشاورزی جهاد وزیر

 .باشیم داشته خوبی وضع زمینه این در امیدواریم آینده سال در اما، داشتیم قیمت افزایش

 .دید خواهند را توزیع این اثر مردم، آینده هفته یا هفته این اواخر از، خارجی برنج هوشمند توزیع با گفت: وی

 در ایدغدغاه  هموطناان  و باشاد  داشاته  وجاود  کاملی ثبات کنیممی تالش هم گوشت حوزه در افزود: نژادساداتی 

 .باشند نداشته غذا و کشاورزی محصوالت به مربوط حوزه
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 نرخ نای و است شده تعیین تومان 75۰۰ گندم تضمینی نرخ گفت: سخنان از دیگری بخش در کشاورزی جهاد وزیر

 .است شده تعیین دارند عضویت آن در هم کشاورزان که گذاری قیمت شورای توسط

 گندم تن میلیون 7 از بیش واردات*

 و داشاتیم  گنادم  واردات تان  میلیاون  هفات  از بایش ، ذخاایر  تاامین  بارای  و خشکسالی علت به امسال افزود: وی

 .باشیم داشته را خوبی شرایط گندم بحث در آینده سال در امیدواریم

 صانایع  حاوزه  رد خواسات  انگذارسرمایه از دارد نیاز یذارگسرمایه به کشاورزی حوزه اینکه به اشاره با نژادساداتی

 .کنند کمک کشورمان کشاورزان به ارزش زنجیره و تکمیلی

 کشورمان ییغذا امنیت و غذا تامین برای غیرتمندانه که کرد تشکر کشاورزان همه از همچنین کشاورزی جهاد وزیر

 .هستند یرانا اسالمی جمهوری برای قدرت کننده تولید و کنندمی تالش

 نیست درست سازه ساخت از پس تخریب*

 ساپس  و شود تهساخ کشاورزی زمین در ایسازه ابتدا اینکه افزود: «یک نگاه» برنامه ادامه در نژادساداتی سیدجواد

 .دارد پی رد اجتماعی تبعات و است شده هزینه سازه آن ساخت برای زیرا، نیست برازنده بگیریم را آن تخریب حکم

 بایاد  راضای ا اماور  ساازمان  و کشااورزی  ادجها  وزارت نظاارت  و کنیم استفاده جدید هایابزار از باید :داد دامها وی

 .کنیم نظارت انسانی نیروی با تنها را کشور وسیع عرصه ندارد امکان زیرا، باشد هوشمند

 کنیم استفاده پهپادی و ایماهواره یرتصاو و دور راه از سنجش هایابزار از باید بنابراین کرد: اضافه نژادساداتی آقای

 تغییر جلوی تدااب همان در و کند رصد هفتگی صورت به را تغییری نوع هر و نگاه انیتورم طریق از انسانی نیروی تا

 هام  و ناد ک جلاوگیری  مناابع  رفات  هدر از هم تواندمی کار این گفت: کشاورزی جهاد وزیر .بگیرد را زمین کاربری

 .شود ورزیکشا پایداری ضامن

 هاای امانهس امیدواریم و کندمی پیگیری جدی طور به اراضی امور سازمان که است موضوعی این افزود: نژادساداتی

 .دهیم انجام کشاورزی اراضی حوزه در را هوشمند نظارت این و یابد استقرار ما نیاز مورد

 شد ازیاندهرا کشاورزی جهاد وزارت در غذا سالمت ستاد*
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 راتیصاد محصوالت از برخی خوردن برگشت موضوع و غذایی دیپلماسی درباره خود سخنان از دیگری بخش در وی

 اماا ، داردنا  واقعیت شد انجام هارسانه در ما کشاورزی محصوالت علیه که منفی تبلیغات از بسیاری گفت: کشورمان

 .کردیم تبدیل فرصت به را موضوع این

 ورزیشاا ک جهااد  وزارت در را غاذا  ساالمت  ساتاد  افزود: غذا سالمت حوزه تاهمی به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر

 .کردیم ازیاندهرا

 حاوزه  در نآ از بخشای  کارد:  اضافه هستند دخیل دستگاه چند، غذایی حوزه در اینکه به اشاره با نژادساداتی آقای

 و اندارداسات  ساازمان  به ربوطم هم آن از بخشی و است کشاورزی وزارت به مربوط که است نباتات حفظ و قرنطینه

 .است ارود و غذا سازمان به مربوط از بخشی

 و دهیم نجاما کار غذا سالمت حوزه در مستمر بتوانیم تا هستند عضو هادستگاه این، غذا سالمت ستاد در گفت: وی

 این بفهمیم نآ روی QR کد از استفاده با را بازار در موجود محصول هر که برسیم جایی به دولت این در امیدواریم

 .است شده استفاده آن در کودی و کش آفت و سم چه از و کرده تولید کجا در و کسی چه را محصول

 شکا  آفات  یاک  کاه  زماانی  افازود:  روسایه  از کشورمان صادراتی ایدلمه فلفل محصول برگشت درباره نژادساداتی

 نشاود  ثبت که زمانی تا و شود ثبت کشور آن اتاتنب حفظ سازمان در باید ابتدا شود استفاده کشوری در خواهدمی

 را آن از هاساتفاد  اجازه کشاورز شود ثبت که زمانی و ندارد کشاورزی محصوالت در را آن از استفاده حق کس هیچ

 .دارد

 ساتفاده ا کاش  آفات  چهاار  که بود این روسیه کشور گزارش، ایدلمه فلفل مورد در داد: ادامه کشاورزی جهاد وزیر

 .است نشده ثبت روسیه کشور در محصول این در شده

 .داشتند را هاآن از استفاده اجازه ما کشاورزان و بود شده ثبت ما کشور در هاکشآفت نای اما افزود: وی

 :کرد اضافه، است عادی هاکشور واردات و صادرات، کشاورزی حوزه در مسائل این اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .اندهکرد جفا ایران کشاورزان به ایعده متاسفانه، اتفاق این در

 و کنناد مای  تولید را مردم هایغذا که داریم کشاورزی حوزه در فعال کننده تولید میلیون پنج حدود داد: ادامه وی

 .هستند محصوالت این از استفاده حال در هم دیگر هایکشور از بسیاری
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 هستیم هاییورکش جزو دنیا در نیست؛ درست است استاندارد غیر و آلوده ما محصوالت اینکه کرد: تاکید نژادساداتی

 حاوزه  در جفاا  اناد هداد انجاام  رسانه حوزه در هابرخی که بحثی این بنابراین کنیممی استفاده کم، سم و کود از که

 .است کشاورزی

 و کنناد می تولید ار کیفیت با و سالم غذای، ایرانی غیرت با باغداران و کشاورزان اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 و غذا سالمت حوزه در ایدغدغه هیچ که دهممی مردم همه به را اطمینان این :افزود، دهندمی قرار مردم اختیار در

 .باشند نداشته کشور در کشاورزی محصوالت

 جهااد  ارتوز غاذای  ساالمت  ساتاد  در که را کاری این شود برقرار کامل طور به آرامش اینکه برای کرد: اضافه وی

 .شوند هشناسنام دارای ما کشور در محصوالت که بریممی سمتی به کردیم آغاز هاخشب دیگر همکاری با کشاورزی

 مسئله، کیوی ئلهمس گفت:، دادیم انجام هند کشور با را مذاکراتی هم کیوی موضوع در اینکه به اشاره با نژادساداتی

 .شودیم برطرف ساده زنی بروس یک با و کندنمی آفت چارد را محصول سالمت و است شپشک

 مشاکل  ایان  یزود به است شده انجام که توافقاتی با و نیست ایران در فقط موضوع این افزود: کشاورزی جهاد وزیر

 .شودمی برطرف

 به هاکشور قیهوب داد خواهد انجام را بازدیدی ایران هایگلخانه از کشور این از هیئتی هم روسیه بحث در گفت: وی

 .بریممی پیش را آن کار و ساز و ایقرنطینه هایبحث، همسایگان درباره ویژه

 صادور  از بال ق کاه  دادیام  انجاام  را تعریفای ، غذا سالمت ستاد در دارو و غذا سازمان با همچنین افزود: نژادساداتی

 با تا بگیرند ارود و غذا سازمان از را صوالتمح به مربوط سموم آنالیز کنندگان تولید، صادرات برای بهداشتی گواهی

 .شود مصرف، خارج در هم و داخل در هم ما تولیدی محصول، خاطر ایمنی

 خورد گشتبر کشورمان از هاییمحموله که داشتیم را مواردی هم قبل یهاسال در کرد: اضافه کشاورزی جهاد وزیر

 .است عادی روال یک این و یمداد برگشت را دیگر هایکشور از هاییمحموله ما یا و

 ممکان  هاردنخو برگشت این، مواقع برخی :گفت، است کرده پیدا نیز سیاسی جنبه عموضو این اینکه بر تاکید با او

 .باشد میان در رقابتی هایبحث و باشد نداشته فنی جنبه است
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 بسایار  C مینویتاا  دارد وجاود  ایاران  در که آفتابی علت به کشورمان تولیدی ایدلمه فلفل افزود: نژادساداتی آقای

 بناابراین  اسات  پرتقاال  در موجاود  C ویتاامین  میازان  باا  رقابت قابل کامالً آن در ویتامین این میزان و دارد باالیی

 .دارد زیادی بسیار خریداران

 ایدلماه  لفلف کرد: اضافه، است روسیه به فلفل کننده صادر کشور سه جزو ایران اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .است مرغوب بسیار و دارد C ویتامین دیگر هایکشور تولیدی فلفل برابر 1۰ حدود ایران تولید

 ورزانکشاا  بارای  موضوع این و است کشاورزی جهاد وزارت هایبرنامه از یکی ارگانیک محصوالت توسعه گفت: وی

 را هاا آن بااالتری  قیمات  باا  و دارناد  را خاود  خااص  عالقمنادان ، ارگانیک محصوالت همچنین و دارد بهتری آورده

 .خرندمی

 باا  ودموجا  مساائل  حال  حاال  در افازود:  کشااورزی  محصوالت صادرات برای همسایگان با روابط درباره نژادساداتی

 نداریم یرقابت هیچ یعنی است هم مکمل، همسایه هایکشور از برخی با کشورمان زراعی تقویم و هستیم همسایگان

 .است اقتصادی نگاه کشاورزی وزهح در ما نگاه و

 چاون ، نایم ک تنظایم  را بازارماان ، صادرات ممنوعیت با که نداریم موضوع این به اعتقاد گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 .است گونه این هم کشاورزی حوزه در و است اقتصاد خون، صادرات و واردات

 حصاوالت م تجاارت  زمیناه  در و کارد  نخواهیم ممنوع را صادرات، کشاورزی حوزه در عنوان هیچ به کرد: تاکید وی

 .یابد افزایش همسایگان غذایی سبد در حضورمان تا کرد خواهیم را تالشمان همه کشاورزی

 خبر لینک

 

 

 1۰:۰۰ ساعت 14۰۰ بهمن 11-اکوناایران

 ندارد وجود بازار بر نظارتی / تومان هزار 12 به جوجه قیمت افزایش 5-5

https://www.farsnews.ir/news/14001110000134/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
http://www.iranecona.ir/post/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86--%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 حاضر الح در گفت: و داد خبر روزهیک جوجه قیمت زایشاف از کشور گوشتی مرغداران اتحادیه مدیره هیات عضوه

 سافانه متا اماا  اسات  شده داده افزایش تومان 6۰۰۰ به 4۲۰۰ از کشاورزی جهاد وزارت توسط یکروزه جوجه قیمت

 .فروشندمی مرغدار به تومان هزار 1۲ قیمت با را گرمی 4۰تا 3۰ جوجه

 

 حاضار  لحاا  در کارد:  اظهار و داد خبر روزهیک جوجه قیمت فزایشا از ایسنا با وگوگفت در رادزمانی محمدحسین

 سافانه متا اماا  اسات  شده داده افزایش تومان 6۰۰۰ به 4۲۰۰ از کشاورزی جهاد وزارت توسط یکروزه جوجه قیمت

 جوجاه  یاد تول آماار  کاه  است حالی در این فروشند.می مرغدار به تومان هزار 1۲ قیمت با را گرمی 4۰تا 3۰ جوجه

 13۰ آذر مااه  در کاه  طاوری  باه  ناداریم.  جوجاه  تولیاد  کمبود هیچ امسال ما و است عالی بسیار کشور در وزهیکر

 روناد  نیاز  آیناده  هاای ماه در حتی و داشتیم جوجه تولید قطعه میلیون 13۰هم بهمن و میلیون 13۰ دی، میلیون

 .شد خواهد بهتر جوجه تولید

 باه  توماان  ارهز 6 مصوب قیمت با را آن قانون طبق باید، شودمی تولید تومانی 4۲۰۰ ارز با که ایجوجه افزود: وی

 گیاریم مای  نتیجه پس رسد.می فروش به مصوب قیمت از باالتر حاضر حال در کنیممی مشاهده اما برسانند فروش

 .ندارد وجود جوجه بازار در قیمت کنترل برای نظارتی هیچ

 توماان  زاره ۲1 تا تومان 7۰۰ و هزار 1۹ زنده مرغ کیلوگرم هر باتمصو طبق حاضر حال در کرد: تصریح راد زمانی

 بارای  میلیااردی  جریماه  پروناده ، بفروشاد  قیمات  این از بیشتر تولیدکننده اگر و است شده تعیین مرغداری درب

 توساط  کشاور  در گرانفروشای  جریماه  سانگین  پروناده  هازاران  حاضر حال در و شودمی تشکیل گوشتی مرغداران

 .است شده داده تشکیل مرغداران برای تعزیرات

 هماه ، رودمای  باالتر مصوب قیمت از مرغ قیمت که وقتی بینیممی ما داد: ادامه خوزستان مرغداران اتحادیه رییس

 برای و آیندمی کار پای همه، مرغ قرارگاه و بازرسی، تعزیرات، دولتی، امنیتی هایدستگاه شامل نظارتی هایسازمان
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 تنظایم  ساتاد  باه  را ما و دهندمی تشکیل جلسه جمعه یروزها حتی .گیرندمی پی در پی لساتج مشکل این حل

 اعماال  سانگین  جارایم  تولیدکنندگان برای و است شده گران مرغ چرا که برندمی سوال زیر و کنندمی دعوت بازار

 .کنندمی

 برای اما دارد دوجو قانون، ایران در وشتیگ مرغ تولیدکننده واحد هزار ۲5 برای چرا است این سوال داد: ادامه وی 

 اساتان  مرغاداران  مرغ گذشته هفته همین و کنیم گذاریقانون توانیمنمی روزهیک جوجه تولیدکننده 3۰۰ تا ۲5۰

 عرضاه  زارباا  باه  مصوب قیمت زیر تومان هزار 5 تا 4 را خود مرغ شدند مجبور و بود مانده دستشان روی خوزستان

 .نرسید دادشان به کس هیچ و کنند

 زا بعضای  گفات:  مرغاداران  مشاکالت  دیگار  دربااره  ایاران  گوشاتی  مرغاداران  سراسری اتحادیه مدیره هیات وعض

 پایاان  تاا ، اناد کارده  خریاداری  بازارگااه  سامانه طریق از را خود هاینهاده که کشور در گوشتی مرغ تولیدکنندگان

 و تجاار  شاویم مای  مساله پیگیر ما وقتی و است نشده ارسال هاآن برای نهاده هنوز، است روزه 45 که دوره پرورش

 .است نشده داده اختصاص ما برای ارزی گویندمی جواب در هانهاده واردکننده هایشرکت

 تماام  پاول  مرغادار  از هاشرکت این چرا پس، است نشده ارسال )واردکنندگان( هاآن برای ارزی اگر افزود: رادزمانی

 دوبااره  خواهدمی مرغدار چون شود حل سریع چه هر مشکل این که داریم تقاضا بنابراین اند؟دهکر دریافت را نهاده

 .کند تولید

 گذاشت واهدخ مرغ قیمت بر تاثیر قطعاً جوجه قیمت افزایش افزود: خوزستان مرغداران اتحادیه مدیره هیات رییس

، نشاود  وگیریجلا  جوجاه  قیمت افزایش از اگر، داریم پیش در را رمضان مبارک ماه و نوروز عید اینکه به توجه با و

 کشایده  ولتد توسط باید یکروزه جوجه قیمت افزایش ترمز بنابراین رسید. خواهد هم تومان هزار ۲۰ مرز تا جوجه

 .شود

 خبر لینک

 

 

 

http://www.iranecona.ir/post/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86--%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 14:36 ، 14۰۰ بهمن ۹-ایرنا

 :گوشتی مرغداران اتحادیه مدیرعامل

 نیست منطقی یکروزه جوجه قیمت درصدی 60 افزایش 6-5

 

 تاامین  کشاور  نیااز  ماورد  مرغ براینکه تاکید با کشور گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه مدیرعامل - ایرنا - تهران

 نهاا ت ناه  کاه  هستند روبرو گوشتی یکروزه جوجه قیمت درصدی 6۰ افزایش با دهندگان پرورش اکنون گفت: است

 .است شده نتولیدکنندگا هنگفت زیان موجب بلکه نیست منطقی نرخ این

 افازود:  مرغ گوشت بازار وضعیت خصوص در ایرنا اقتصادی خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز «نژاد اسداهلل حبیب»

 پارورش  اسات  هاا مااه  اماا  شاده  تعیاین  هزارتومان 6 یکروزه جوجه قطعه هر قیمت بازار تنظیم ستاد مصوبه طبق

 کاه  کنناد می خریداری نژاد برحسب هزارتومان 1۲ تا زاره ۸ بین را یکروزه جوجه قطعه هر گوشتی مرغ دهندگان

 .است شده تولید هایهزینه درصدی 1۰ از بیش افزایش موجب

 تا هزار هشت ینب نژادها سایر و هزارتومان 1۲ تا 11 بین بازار در راس نژاد یکروزه جوجه قیمت اکنون، وی گفته به

 .رسند می فروش به هزارتومان 11

 مارغ  تولیدکننادگان  اکناون  کاه  درحالیسات  این اظهارداشت: کشور گوشتی مرغداران سراسری اتحادیه مدیرعامل

 هستند روبرو تولید هایهزینه سایر و بارنامه پشت نرخ افزایش با یکروزه جوجه نرخ افزایش بر عالوه کشور گوشتی

 .شودمی تمام هزارتومان ۲1 از بیش زنده مرغ قیمت تولید هایمولفه قیمت افزایش برحسب و

 :کارد  تصریح است راس نژاد کشور تولیدی واحدهای استفاده مورد یکروزه جوجه درصد 6۰ حدود اینکه بیان با وی

 کاه  اسات  تومان 7۰۰ هزارو 1۹ تا 5۰۰ هزارو 17 بین میانگین طور به هااستان در زنده مرغ یمتق متوسط اکنون

https://www.irna.ir/news/84630343/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84630343/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/01/07/4/156876222.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/01/07/4/156876222.jpg


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

1۰4 http://awnrc.com/index.php  

 همچاون  معاین  هاای اساتان  به مربوط هاقیمت بیشترین و خوزستان و ایالم هایاستان به مربوط هاقیمت کمترین

 .است گلستان و مازندران، گیالن

 ۲۹ فروشای  عماده  واحادهای  بارای  مارغ  گوشات  کیلاوگرم  هار  قیمات  دولت مصوبه طبق کرد: اضافه نژاد اسداهلل

 پای  رد یاع توز شابکه  بارای  را خوبی سود حاشیه که شده تعیین هزارتومان 31 کنندگان مصرف برای و هزارتومان

 .دارد

 و انسات د تولیاد  های مولفه سایر و یکروزه جوجه قیمت افزایش علت را نظارت کمبود و کاذب تقاضای افزایش وی

 کاه  اییجا  تاا  هستیم تولید هایمولفه قیمت افزایش شاهد نوروز ایام و عید شب به شدن نزدیک به توجه با گفت:

 .باشد موثر مرغ گوشت قیمت افزایش در تواندمی

 اندهداشت دتولی در تقاضا افزایش ترجیحی ارز تخصیص استمرار دلیل به تولیدکنندگان برخی همچنین، وی گفته به

 وجاه ج بارای  تقاضاا  کاه  ایام داشته ریزی جوجه قطعه میلیون 135 از بیش ریزی جوجه دوره این در که نحوی به

 است بوده میزان این از بیشتر ریزی

 در کمباودی  هایچ  و اسات  تامین کشور نیاز مورد مرغ گوشت کشور گوشتی غدارانمر سراسری اتحادیه مدیرعامل

 هیچ تولید و ستا توزیع شبکه در ناهماهنگی دلیل به دارد وجود نوسانی بازار در اگر :کرد تصریح نداریم زمینه این

 .ندارد مشکلی

 هازار  ۲4 وعمجما  در اکناون  :افازود  دوشا می بازار روانه و تولید مرغ گوشت تن 75۰۰ روزانه اینکه به اشاره با وی

 .داریم عالف مرغ پرورشی واحد ۹63 و هزار 16 تعداد این از که است موجود کشور در مرغداری واحدهای

 گوشت نت میلیون 1.۲، مرغ گوشت تن میلیون سه اکنون کشاورزی جهاد وزارت آمار آخرین طبق، ایرنا گزارش به

 .شودمی تولید کشور درمرغ تخم تن میلیون 1.۲ و شیرخام تن میلیون 11 از بیش، قرمز

 خبر لینک

 

 

https://www.irna.ir/news/84630343/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 15:15 ، 14۰۰ بهمن 1۰-ایرنا

 ایرنا؛ با وگوگفت در

 شد اعالم ماه بهمن اواسط جات صیفی و میوه انواع قیمت جزئیات 7-5

 

 صایفی  و وهمیا  اناواع  ساه  تاا  یک درجه قیمت یاتجزئ، تهران بارتره و میوه مرکزی اتحادیه رییس - ایرنا - تهران

 ساال  اهما  بهمان  هفدهم تا یازدهم روز از باروترهمیوه میدان در کشاورزی محصوالت فروشیعمده نامهنرخ براساس

 .کرد اعالم را 14۰۰

 و میاوه  اعاناو  قیمات  جزئیاات  اعاالم  باا  ایرناا  اقتصاادی  خبرنگاار  باا  وگوگفت در )یکشنبه( امروز «کارگر اسداهلل»

 باار تاره  و میاوه  میادان  در کشااورزی  محصوالت فروشیعمده نامهنرخ براساس، سه درجه تا یک درجه جاتصیفی

، زمینای بسای ، پیااز  جملاه  از جات صیفی انواع قیمت :افزود 14۰۰ سال ماه بهمن 17 تا 11 زمانی دوره در تهران

 .است یافته افزایش سیرخشک و خوردن سبزی و جور سبزی، فرنگی گوجه، سبز لوبیا

 هزار 14 بین اوهس انار، تومان هزار 4۰ تا هزار ۲۰ بین دماوند انار کیلوگرم هر قیمت نامهنرخ این براساس گفت: وی

 انگاور ، توماان  هازار  35 تا ر هزا ۲۲ بین کوهستان انار، تومان هزار ۲۸ تا هزار ۲۰ بین شیراز انار، تومان هزار ۲۰ تا

 تاا  هزار 17 بین هبِ، تومان هزار 35 تا هزار ۲۰ بین سفید دانهبی انگور، تومان هزار 5۰ تا هزار 3۰ بین قرمز دانهبی

، توماان  هزار ۲۲ تا هزار 1۲ بین ونددما زرد سیب، تومان هزار 17 تا هزار1۲ بین مراغه قرمز سیب، تومان هزار ۲۸

 کان  رماالو خ و هزارتوماان  ۲۸ تا هزار 1۸ ینب میانه زرد سیب، تومان هزار15 تا هزار هشت بین دماوند قرمز سیب

 .است تومان هزار 35 تا هزار ۲5 بین

https://www.irna.ir/news/84631929/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84631929/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/20/4/157679552.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/10/20/4/157679552.jpg
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 تا هزار فته بین شمال تامسون پرتقال کیلوگرم هر قیمت اظهارداشت:، تهران بارتره و میوه مرکزی اتحادیه رییس

 1۸ تاا  ارهاز  1۲ باین  شامال  و جناوب  خاونی  پرتقال، تومان هزار ۲۸ تا هزار ۲۰ بین ناول پرتقال، تومان هزار 13

 باین  پچ نارنگی، نتوما هزار 1۸ تا هزار 1۲ بین انشو نارنگی، تومان هزار ۲5 تا هزار 16 بین لیموشیرین، هزارتومان

 16 تا هزار 1۰ ینب نانجلو نارنگی، تومان هزار ۲5 تا هزار 1۸ بین پاکستانی تخم نارنگی، تومان هزار ۲5 تا هزار 16

 سانگی  ترش یمول و هزارتومان ۲3 تا هزار 16 بین کیوی، هزارتومان 33 تا هزار ۲5 بین ریبند نارنگی، تومان هزار

 .رسد می تومان هزار ۲۲ تا هزار 16 بین

 تاا  هازار  ۲6 بین موز کیلوگرم هر، تومان 1۰۰ و میلیون یک تا ارهز 7۰۰ بین آناناس کارتن هر قیمت گفت: کارگر

 .است تومان هزار 3۲

 کرد عبور هزارتومان 12 مرز از زمینیسیب قیمت

، هزارتومان 7 تا هزار پنج بین محبوبی هندوانه کیلوگرم هر قیمت گفت: تهران بارتره و میوه مرکزی اتحادیه رییس

 خیاار ، نتوماا  هازار  هفات  تاا  هازار  ساه  بین اصفهان خیار، هزارتومان هفت تا 5۰۰ و هزار سه بین میناب هندوانه

 7 باین  رسبوتاه  فرنگی گوجه، تومان هزار ۹ تا هزار پنج بین ایبوته خیار، تومان هزار 11 تا هزار 7 بین ایگلخانه

 فاروش  باه  وماان هزارت 6 تاا  هازار  سه بین هویج و تومان هزار ۲۰ تا هزار 14 بین لوبیاسبز، تومان هزار 1۲ تا هزار

 .رسدمی

 1۲ تاا  رهازا  ۸ باین  قلمای  بادمجاان ، انتوما  هازار  ۹ تاا  هازار  6 بین ایدلمه بادمجان کیلوگرم هر نرخ افزود: وی

، هزارتومان ۸ تا ارهز پنج بین زرد و قرمز، شیری پیاز، تومان هزار 16 تا هزار 1۲ بین ایگلخانه بادمجان، هزارتومان

 1۲ تاا  هازار  ۸ زمینای سیب، تومان هزار 11 تا هزار ۸ بین خوردن سبزی، تومان هزار ۹ تا هزار 6 بین جور سبزی

 .شودمی عرضه تومان هزار 45 تا هزار 3۰ بین یرخشکس، هزارتومان

، توماان  هزار 7 تا هزار 5 بین تندریز فلفل، تومان هزار 13 تا هزار ۸ بین حلوایی کدو کیلوگرم هر نرخ گفت: کارگر

 کلای برو کلام ، تومان هزار 14 تا هزار 1۰ بین ایگلخانه ایدلمه فلفل، تومان هزار 6 تا هزار 3 بین سبز دلمه فلفل

 پانج  تاا  هزار سه بین رسمی کاهو و هزارتومان 6 تا هزار سه بین ساالدی پیچ کاهو، تومان هزار 16 تا هزار 1۰ بین
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 تا هزار سه بین کلم گل، هزارتومان پنج تا هزار ۲ بین کرفس، تومان هزار1۲ تا هزار ۸ بین مسمایی کدو، هزارتومان

 .است تومان هزار 6 تا هزار دو بین قرمز و سفید کلم، تومان هزار 7

 کیلاوگرم  هار  متقی شهر سطح فروشی خرده بازار در، تهران بارتره و میوه میدان نامه نرخ وجود با، ایرنا گزارش به

 .رسدمی فروش به مصوب نرخنامه قیمت از بیش صیفی و میوه

 ناواع ا تان  هازار  ۹۰۰ و میلیاون  ۲۲ از بایش  ۹۹ ساال  در کشااورزی  جهاد وزارت باغبانی معاونت برآوردهای طبق

 به میوه عانوا واردات، کشاورزی جهاد وزارت هایسیاست اساس بر، همچنین شد. تولید کشور در باغبانی حصوالتم

 .است ممنوع همچنان انبه و نارگیل، آناناس، موز جز

 رخب لینک

 

 

 13:1۹ ، 14۰۰ بهمن 1۰-ایرنا

 :تخمگذار مرغداران سراسری اتحادیه مدیره هیات رییس

 فسفات کلسیمدی جدی کمبود است/ تامین کشور نیاز دمور مرغتخم 8-5

 

 نیااز  ماورد  مرغتخم اینکه از خاطرناناطمی با تخمگذار مرغداران سراسری اتحادیه مدیره هیات رییس -ایرنا -تهران

 مکلسای  دی جادی  کمباود  باا  گذشته نیم و ماه یک حدود از کشور تخمگذار مرغ صنعت گفت:، است تامین کشور

 .شد خواهیم مواجه تولید افت با، نشود تامین کاال این اگر و روستروبه فسفات منوکلسیم و فسفات

https://www.irna.ir/news/84631929/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84630682/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84630682/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/01/07/4/156876236.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/01/07/4/156876236.jpg
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 مهام  غاذایی  هجیر اتفسف اینکه بیان با ایرنا اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در (یکشنبه) امروز «کاشانی حمیدرضا»

 یممنوکلسا  و فسافات  کلسایم  دی تان  هازار  ۲۰۰ تاا  1۸۰ بین سالیانه اکنون افزود:، است کشور تخمگذار صنعت

 که طوریبه، کندمی ایفا بسزایی نقش تولید در کاال این و رسدمی تخمگذار مرغ صنعت مصرف به کشور در فسفات

 .شود محصول کیفیت کاهش و تولید افت موجب تواندمی آن کمبود

، هستیم روروبه ربازا در فسفات نبود و کمبود با اینکه بر تاکید با تخمگذار مرغ سراسری اتحادیه مدیره هیات رییس

 شاده  نتعیای  توماان  هزار هشت فسفات کلسیم دی کیلوگرم هر قیمت بازار تنظیم ستاد مصوبه طبق داشت: اظهار

 در، دهدمی اننش برابری ۲ افزایش که است رسیده تومان هزار 16 کیلویی به کاال این قیمت اکنون که درحالی، بود

 .کنند تهیه را آن تولیدکنندگان تا نیست موجود بازار در کاال این اصال حال عین

، شاده  انجام زیکشاور جهاد وزارت با مکاتباتی کاال این کمبود درخصوص اخیر هایماه در اینکه به اشاره با کاشانی

 بارای  ودر مای  انتظاار  بنابراین، ندارند مصرف جایگزین کاالی فسفات منوکلسیم و فسفات کلسیم دی کرد: تصریح

 .نشوند جدی مشکل دچار تولیدکنندگان تا شود اقدام واردات محل از محصول این تامین

 دلیال  به که طوری به، اندهشد روروبه مشکل با نیز ها نهاده نتامی در تولیدکنندگان مذکور مدت در کرد:اضافه وی

 .شودنمی ارسال تولید بخش برای ها نهاده بخش این نیاز مورد ارز تخصیص عدم

 1401 سال برای مرغتخم تولید مازاد بینیپیش

 اکنون فت:گ، است ینتام کشور نیاز مورد مرغتخم اینکه بیان با تخمگذار مرغ سراسری اتحادیه مدیره هیات رییس

 انتظاار  که اردد وجود آینده سال برایمرغ تخم تولید مازاد از نگرانی حتی، ندارد وجود زمینه این در کمبودی هیچ

 .نشوند متضرر تولیدکنندگان تا شود اندیشیده آن برای ای چاره رود می

 اریخریاد  توماان  3۰۰ و هازار  1۸ مصاوب  قیمت با تولیدی واحدهای دربمرغ تخم کیلوگرم هر اکنون افزود: وی

 .رسدمی کنندگانمصرف دست به تومان هزار 43 مصوب قیمت با آن کیلویی ۲ شانه هر که دشومی

 سال اوایل درمرغ تخم و پولت زمینه در، گذار تخم روزهیک جوجه تولید رشد به توجه با که کرد بینیپیش کاشانی

 اماا  ،اسات  برداشاته  را محصاوالت  ایان  صاادرات  ممنوعیات  دولت نظورم همین به که شویم روروبه مازاد با 14۰1

 .است کننده نگران موضوع این که ایم نداشته پولت و روزهیک جوجه برای تقاضایی تاکنون
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 هزارتومان 14 روزهیک جوجه قطعه هر قیمت

، داریام  گاذار تخم یکروزه جوجه کشور نیاز برابر ۲ اینکه بیان با تخمگذار مرغ سراسری اتحادیه مدیره هیات رییس

 به مصوب نرخ به کاال این اکنون که است هزارتومان 14 تخمگذار یکروزه جوجه قطعه هر مصوب قیمت کرد: تصریح

 رسایده  نیاز  تومان هزار 1۸ از بیش به یکروزه جوجه قطعه هر نرخ این از پیش که درحالیست این رسد می فروش

 .بود

 ایان  گذشاته  ساال  1۰ در داشات:  اظهاار ، است شده متعادل گذار تخم روزهیک جوجه قیمت اینکه به اشاره با وی

 مای  ظار ن باه  کنناده  نگران آینده سال برای وضعیت و است بوده سابقه بی کشور در روزهیک جوجه تولید از حجم

 .رسد

 اخیر ماه دو طی تخمگذار مرغ صنعت تومانی میلیارد 400 ضرر

 این از کیلوگرم هرمرغ تخم تولیدکنندگان اخیر ماه دو در گفت: تخمگذار مرغ سراسری اتحادیه مدیره هیات رییس

 .فروختند می مصوب زیرقیمت درصد 15 تا 1۰ بین یعنی تومان هزار 17 تا 16 بین را محصول

 دانبا  ایان ، اسات  شاده  متضارر  مدت این در تومان میلیارد 4۰۰ حدود تخمگذار مرغ صنعت واقع در، وی گفته به

 .اندهداد ضرر تومان هزار ۲ تا هزاریک بین خود تولیدیمرغ تخم کیلوگرم هر روی لیدکنندگانتو که معناست

 از یاز ن کشور فسفات مونوکلسیم و دی تولیدکنندگان انجمن دبیر «سعیدیان محسن» پیش چندی، ایرنا گزارش به

 تغذیاه  بارای  ریضرو ماده فسفات ود:ب گفته و داد خبر نیاز مورد اولیه مواد نبود دلیل به محصول این تولید کمبود

 .است مهم آنها سالمت برای و دهد می تشکیل را طیور و دام خوراک نیاز درصد ۲ که است طیور و دام

 شده بازار روانه اتفسف مونوکلسیم و دی ذخایر از تن هزار ۲۰ نیز آذرماه در بازار تامین برای که بود کرده اعالم وی

 .نداریم ذخایری دیگر و

 فسافات  یممنوکلس، تومان 5۰۰ و هزار 1۲ کیلویی قیمت با فسفات کلسیم دی برای را کاالها این قیمت، دیانسعی

 گفته و بود کرده اعالم تومان ۸۰۰ و هزار 14 قیمت با فسفات کلسیم مونو و دی و تومان ۸۰۰ و هزار 13 قیمت با

 .نداشتیم خصوص این در قیمتی افزایش که بود
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 باه ، ندشاد  اخاتالل  دچار تولید و تعطیل مکمل این اولیه ماده، فسفریک اسید کننده تامین شرکت دو پیش مدتی

 و دی مکمال  هاای کارخانه به خود ذخایر از استفاده با اولیه مواد تولیدکننده شرکت دو گذشته ماه چهار در طوری

 تعمیار  دالیال  باه  هاا شرکت این .درسی اتمام به آنها ذخایر اما دادند فسفریک اسید اولیه مواد، فسفات کلسیم مونو

 کلمشا  دچاار  تحاویلی  خاک در رانت وجود و کارخانجات از یکی در سوزی آتش و کارگری التمشک، آالت ماشین

 4۰۰ ظرفیات  باا  فسافات  مونوکلسایم  و فسفات کلسیم دی تولیدکننده کارخانه 47 اکنون آمارها طبق.بودند شده

 .کنندمی کار تولید هزارتن ۲۰۰ از کمتر با که است موجود سال در هزارتن

 خبر لینک

 

 

 16:53 ، 14۰۰ بهمن 11 - ایرنا

 :کرد اعالم کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 کندمی کار به آغاز فردا از کشاورزی محصوالت بازار تنظیم کارگروه 9-5

 

 کاارگروه  کاار هب آغاز از کشاورزی جهاد وزارت رسانی اطالع و عمومی روابط مرکز رییس و وزیر مشاور -ایرنا -تهران

 در کاارگروه  نایا  گفت: و داد خبر وزارتخانه این محل رد شنبه( )سه فردا از ایران کشاورزی محصوالت بازار تنظیم

 .دهدمی ادامه خود فعالیت به بازار تنظیم ستاد ذیل

 عملکارد  تشاریح  منظاور  به خبری نشست در )دوشنبه( امروز «رضازاده علیرضا»، ایرنا اقتصادی خبرنگار گزارش به

، جهادکشاورزی» شعار با ها پروژه افتتاح و میاسال انقالب پیروزی سالگرد سومین و چهل در کشاورزی جهاد وزارت

https://www.irna.ir/news/84630682/%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84633472/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84633472/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/12/20/4/157778061.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/12/20/4/157778061.jpg
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 در هدفمند صورت به را بازار تنظیم ستاد یهابرنامه و اهداف کارگروه این افزود:، «غذایی اقتدار و تولید از پشتیبانی

 .کندمی دنبال و یریزبرنامه، سیاستگذاری کشاورزی جهاد وزارت

 شاورزیک بخش اهداف پیشبرد در سیزدهم دولت راهبرد 7

 و کارد  رهاشا کشاورزی بخش اهداف پیشبرد در سیزدهم دولت راهبرد پنج به ادامه در کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 شمندساازی هو، غاذایی  امنیات  قرارگااه  ایجااد ، انتازاع(  قاانون  اجرای ) سفره تا تولید واحد مدیریت راهبرد گفت:

 در یگاذار سارمایه  رشاد ، کشاورزی اراضی سند صدور ارگاهقر اندازیراه، ایران کشاورزی رصدخانه ایجاد، کشاورزی

 .است غذایی دیپلماسی و کشاورزی بخش

 بخش در بازار تا تولید از تمرکز قانون کامل اجرای سیزدهم دولت دستاورد مهمترین افزود:، انتزاع قانون درباره وی

 وجاود  باا  و شاد  جادا  بخش این از زیکشاور محصوالت بازار سفید انقالب با گذشته سال 6۰ از که است کشاورزی

 ایان  باازار  همچناان  و باود  نشاده  اجرایای  کامال  طوربه قانون این اما، بود شده قانونی آن اجرای ۹1 سال از اینکه

 .بود جدا تولید از محصوالت

 هقرارگاا  ایان  گفات:  غاذایی  امنیت قرارگاه درباره کشاورزی جهاد وزارت رسانی اطالع و عمومی روابط مرکز رییس

 باین  الزم هاای  همااهنگی  کاه  طوری به، دارد فعالیت کشاورزی جهاد وزیر حضور با روزانه بازار پایش و رصد برای

 رعتسا  باه  کنندگان مصرف از حمایت سازمان و ها شهرداری همچون سازمانی برون و سازمانی درون هایدستگاه

 .دشومی انجام

 ماورد  ۸34 قاط ف اخیر ماه پنج مدت در افزود:، است شده انجام دمور 1۲۰ در قرارگاه این جلسات اینکه بیان با وی

 .است شده برگزار استانی قرارگاه

 یزدهمسا  دولات  مهام  اقادامات  از دیگر یکی اقدام این داشت: اظهار کشاورزی بخش هوشمندسازی درباره رضازاده

 و نباوده  دقیاق  زیکشااور  بخاش  هاای  داده و اطالعاات  ایان  از پایش  زیارا  اجراسات  دسات  در اکناون  کاه  بوده

 از بخشی انیمتومی مانیتورینگ با بنابراین شدند می روبرو جدی مشکل با واردات و صادرات بخش و نتولیدکنندگا

 .کنیم برطرف وقت اسرع در را مشکالت
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 جهااد  وزیار  حضاور  باا  کاه  اسات  اماور  ساازی  یکپارچه اقدام این گفت:، کشاورزی بخش رصدخانه درخصوص وی

 .دشومی پیگیری و برگزار کشاورزی

 دارد سند کشاورزی اراضی درصد 4

 هکتاار  میلیاون  1۸ از موجاود  آمارهاای  طباق  کرد: اضافه کشاورزی اراضی سند درباره کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 هویات  موضاوع  ایان  کاه  هساتند  ساند  بادون  اراضای  ماابقی  و هستند سنددار آن درصد 4 تنها کشاورزی اراضی

 .کندمی ادایج مشکل با را کشاورزان

 حتم طور به گفت: است کرده کار به شروع گذشته هفته دو از کشاورزی اراضی سند صدور قرارگاه اینکه بیان با وی

 واریخا  زماین  و کاربری تغییر کاهش موجب اندتومی ها زمین ارزشگذاری بر عالوه کشاورزی اراضی شدن سنددار

 .شود

 و شاود  نجاما 14۰۲ سال تا اراضی تداخالت رفع تکلیف تعیین است رقرا سیزدهم دولت برنامه طبق افزود: رضازاده

 .شوند سنددار ایران کشاورزی اراضی همه 14۰4 سال تا

، اردد بسازایی  نقش داخلی ناخالص تولید در کشاورزی بخش کرد:تصریح کشاورزی بخش یگذارسرمایه درباره وی

 و خصوصای  بخاش  گذارسرمایه باید بنابراینکند مین پیدا ورود کشاورزی بخش در چندان سرمایه این متاسفانه اما

 .شود هدایت کشاورزی سمت به دولتی

 خااکی  و آبای  همسایه کشور 15 اینکه وجود با گفت: کشاورزی بخش در غذایی دیپلماسی درباره مسوول مقام این

 .است درصد دو کشورها این تجاری بازار از ما سهم اما داریم

 کشاورزی بخش فجر دهه ژهپرو 1700 حدود افتتاح

 و هازار یک حدود امسال فجر دهه در کرد: تصریح کشاورزی جهاد وزارت رسانی اطالع و عمومی روابط مرکز رییس

 .رسد می افتتاح به کشور سراسر در تومان میلیارد 4۹۰ هزارو 6 اعتبار با کشاورزی 7۰۰

، است تومان یاردمیل ۹۰۰ و هزار چهار اعتبار با اورزیکش بخش کالن های پروژه 36۲ تعداد این از اینکه بیان با وی

 .است شده ادایج غیرمستقیم و مستقیم اشتغال نفر 4۰۰ هزارو 56 برای پروژه تعداد این افتتاح به توجه با گفت:
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 فاراهم  تقیمغیرمسا  اشاتغال  نفار  6۰۰ هزارو 37 و مستقیم اشتغال نفر ۸۰۰ هزارو 1۸ تعداد این از افزود: رضازاده

 .دشومی

 خبر لینک

 

 

 15:3۲ ، 14۰۰ بهمن 11 - ایرنا

 جهان در گندم قیمت شاخص افزایش 10-5

 

 به ۲۸1 از ۲۰۲۲ ژانویه پایانی هایهفته در، پیاپی کاهش ماهیک حدود از پس گندم جهانی شاخص - ایرنا - تهران

 .برد باال را شاخص درصد 4، واحدی 1۰ افزایش این که رسید دالر ۲۹1

 غالت سایر خصشا نهمچنی، ژانویه پایانی هایهفته در ایران دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 .یافت افزایش نیز جو و ذرت جمله از

، اروپاا  دیاه اتحا گنادم  رساید.  دالر 3۲6 باه  3۲1 از آلمان گندم و دالر 335 به 33۲ از روسیه گندم، اساس این بر

 دمگنا  و دالر 31۸ المللیبین بازار در فرانسه گندم که طوری به بود؛ همرا رشد با مدت این در نیز فرانسه و رومانی

 .کرد تجربه را قیمت دالر 33۰ رومانی و اروپا اتحادیه

https://www.irna.ir/news/84633472/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84633421/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092787.jpg?ts=1605544222167
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092787.jpg?ts=1605544222167
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 کاه  طاوری  باه  دانناد؛ می چین کشور غالت ذخایر افزایش را گندم جهانی قیمت افزایش دالیل از یکی کارشناسان

 افازایش  هبا  نسابت  باار  اولاین  برای و دارد اختیار در را ذرت برنج جمله از جهان غالت ذخایر از نیمی چین کشور

 .است کرده اقدام غذایی امنیت افزایش برای خود ذخایر

 شده داده شتبازگ الجزایر سوی از فرانسه محموله سه آن پی در که فرانسه و الجزایر بین گندمی مناقشه، همچنین

 .شودمی یاد جهان در محصول این قیمت بر تأثیرگذار عوامل از نیز

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن ۰7-17:3۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ بررسی جوان خبرنگاران باشگاه

 تومان هزار 150 تا 140 گوسفندی شقه کیلو هر قیمت قرمز؛ گوشت بازار در گردشی 11-5

 قرمهز  گوشت نرخ گذشته هفته دو طی تا شد منجر قرمز گوشت عرضه کاهش و سوداگری، دام صادرات

 .باشد صعودی

 15۰ تاا  14۰ گوسافندی  شاقه  کیلو هر قیمت که دهد می نشان بازار طحس از ها بررسی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 هازار  15۰ تاا  13۰ گوسااله  شقه، تومان هزار ۲۲۰ جگر، تومان هزار 1۸۰ تا 17۰ گوسفندی سردست، تومان هزار

https://www.irna.ir/news/84633421/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://www.yjc.news/fa/news/8037662/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B4%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.news/
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 افازایش  تومان هزار 4۰ تا ۲۰ اخیر های هفته به نسبت که بوده تومان هزار 16۰ تا 15۰ گوساله سردست و تومان

 .است داشته

 انای گر و عرضاه  کااهش  اصالی  علت را اخیر روزهای جوی شرایط و دام صادرات گوشت کنندگان توزیع از بسیاری

 کما، ندارد اتصادر به ارتباطی بازار التهاب که کنندمی اذعان دام حوزه تولیدکنندگان که حالی در، کنندمی مطرح

 .است نداشته کاهشی بازار در هم صادرات توقف رغم به اخیر های هفته در گوشت قیمت اینکه

 واردات برای ای بهانه گوشت گرانی

 .نداریم دام عرضه در کمبودی، مناسب های زایش به توجه با گفت: دام کنندگان تامین شورای رئیس

 دام وبمص قیمت که حالی در، است تومان هزار 5۹ تا 5۸ سنگین و سبک دام کیلو هر کنونی قیمت، وی گفته به

 .است تومان هزار 6۲ کسب

 اسات  لیدرحا این د.شومی عرضه مصوب نرخ از کمتر همچنان دام، عرضه ازدیاد و مصرف میزان کاهش به توجه با

 توماان  زارها  ۲۰۰ مارز  باه  گوشت قیمت افزایش دنبال به فضاسازی با سودجو افراد، تولیدکنندگان اذعان بنابر که

 .کنند پذیر توجیه را الشه واردات بتوانند تا هستند

 باا  لاف مخت هاای  بهاناه  باه  کننادگان  توزیاع  برخای  درحالیکه، است اشباع گوشت از بازار اکنون هم گفت: پوریان

 .هستند واردات دنبال به قیمت افزایش فضاسازی

 هازار  11۰ گوسااله  الشه و تومان هزار 1۲۰ گوسفند الشه کیلو هر کنونی قیمت دام کنندگان تامین شورای رئیس

 .کرد اعالم فروشی عمده در تومان

 کرد گران را گوشت یخبندان و سرما

 اردچا  قیمات ، صادرات و جوی شرایط سبب به دام عرضه کاهش به توجه با گفت: گوسفندی گوشت اتحادیه رئیس

 .است شده نوساناتی

 کاه  دوشا مای  بینای پایش  کشاتارگاه  در دام عرضه کاهش و سرما فصل در پروتئین مصرف افزایش با، وی گفته به

 .شود آتی هفته در قیمت درصدی جهش به منجر روند این استمرار
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 در امد هعرضا  کااهش  باه  منجر تردد کندی و اخیر های بارندگی، کشور غرب از تهران دام عمده تامین به توجه با

 .شد بازار در قیمت افزایش و کشتارگاه

 کاه  دیابا  مای  افزایش عید شب ذخایر بواسطه گوشت خرید برای تقاضا بهمن در ساله همه روال طبق گفت: ملکی

 .دشومی قیمت افزایش جزئی درصد به منجر موضوع این

 تاا  13۹ گوسافندی  شقه کیلو هر و تومان هزار 65 تا 6۰ را نر بره کیلو هر قیمت گوسفندی گوشت اتحادیه رئیس

 .کرد اعالم تومان هزار 146

 داشته شدر تومان هزار 15 اخیر هفته ۲ طی گوسفندی شقه لوکی هر قیمت، فروشندگان و بازار فعاالن اذعان طبق

 .بازگردد بازار به آرامش، تردد در تسهیل و جوی شرایط بهبود با رود می انتظار که است

 ندارد گوشت گرانی به ارتباطی دام صادرات

 متوقاف  ماز قر گوشت قیمت افزایش بهانه به زنده دام صادرات اخیر هفته ۲ در گفت: سبک دام اتحادیه عامل مدیر

 .است نکرده تغییری گوشت قیمت درحالیکه، شد

 .است یلدخ اتفاق این در دیگری عوامل و ندارد زنده دام صادرات به ارتباطی قرمز گوشت گرانی، وی گفته به

 چنانچاه ، دارد بسازایی  اهمیات  گوشات  بازار تنظیم، سال پایانی ایام به شدن نزدیک به توجه با گفت: دادرس صدر

 .یمشومی مواجه جدی چالش با سال پایانیایام در، کند کنترل را بازار نتواند دولت

 راس زارها  ۲ مجموع در مکرر های پیگیری با که کرد صادر را دام راس هزار 35۰ صادرات مجوز دولت آبان اواسط

 گوشات  یمتق درحالیکه ،گرفتند گرانی بهانه به را امر این جلوی مجازی فضای در فضاسازی با که است شده صادر

 .است نداشته کاهشی صادرات توقفرغم به

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8037662/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%B4%D9%82%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 14۰۰ منبه ۰7-16:۲7-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح اقتصادی میز در

 دارند درصدی 3 تخفیف اجازه فقط تولیدکنندگان 12-5

 اصاالح  هکنناد  تولیاد  قیمت باید درصد 3 از بیش و دهد تخفیف درصد 3 رسانی اطالع بدون تواندمی کننده تولید

 .برسد نهایی کننده مصرف دست به تخفیف تا شود

 باا  صامت  وزیار  معاون و کنندگان تولید و کنندگان مصرف از حمایت رئیس تابش عباس  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .داد پاسخ زیر سواالت به اقتصادی میز در حضور

 شود؟می فروشی گران یا و سازی شفاف موجب، کاالها روی کننده تولید قیمت درج سوال:

 کااال  خریاد  بابات کناد  مای  فاروش  پایش  را کااالیی  که فردی هستند. متفاوت مفهوم دو تخصیص و فروش :تابش

 را کااال  و کناد مای  خریاد  پایش  را کاالیی که فردی فروشد. می نقد، خرد می نقد که فردی و پردازدمی کارمزدی

 کااالی  ههزینا  ساپس  فروشدمی مزدکار درصد 15 با، خرد می ماهه 6 را کاالیی فردی وقتی مثال خرد. می ترارزان

 .پردازدمی را شده خریداری

 !است؟ کاال توزیع شبکه بر نظارتی حاضر حال در سوال:

 کنناده  دتولیا  قیمات  باید درصد 3 از بیش و دهد تخفیف درصد 3 رسانی اطالع بدون تواندمی کننده تولید تابش:

 یا و استان تجارت و معدن، صنعت سازمان به اعالم با یا و برسد نهایی کننده مصرف دست به تخفیف تا شود اصالح

 .دهند تخفیف ایمنطقه یا و استانی، کشوری صورت به هاشهرستان

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8043631/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8043631/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 14۰۰ بهمن ۰۹-13:43-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در پابرجا

 نکردیم مصوب جدیدی نرخنامه است/ تخلف نان یگران 13-5

 هاای انوایینا  آرد ساهمیه ، باشاند  نداشاته  نان تامین برای نگرانی مردم گفت: تهران سنگکی نانوایان اتحادیه رئیس

 .گیردمی صورت جدی قانونی برخورد متخلف هایخبازی با و شودمی توزیع معمول روال طبق شهرستان

، نشاده  اعاالم  ناان  بارای  جدیادی  نرخنامه تهران استان در اکنون هم گفت: پابرجا اصغر  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .ایم نداشته کشور جای هیج در بلکه تهران سطح در نه قیمتی افزایش بنابراین

 هام  خباری  و یمنادار  نان قیمت افزایش برای اینامهبر سال پایان تا، تهران سنگکی نانوایان اتحادیه رئیس گفته به

 ساطح  هاای ناانوایی  تماامی  در که چرا ندارد صحت عنوان هیچ به کشور هایشهر از برخی در نان افزایش بر مبنی

 صورت به نان نقاط برخی در اما، است یکسان کشور جای همه در نرخنامه گفت: او .شودمی ارائه اییارانه آرد کشور

 .شد خواهد برخورد متخلف های نانوایی با و است متغیر قیمت این که شودمی آماده سفارشی

  .شد منتشر کشور هاینانوایی نان قیمت افزایش بر مبنی خبری گذشته روزهای در

 و سیساتان  در محاروم  منااطق  وضاعیت  خصوص در مجلس در سرباز و ایرانشهر مردم نماینده درخشان عبدالناصر

 کناد؛  خریاداری  ناانوایی  از ناان  بتوانند تا باشند داشته پارتی بایستی مردم ایرانشهر در بود: دهش مدعی بلوچستان

 .هستیم شاهد هانانوایی در را طوالنی هایصف و است رسیده تومان هزار 1۰ به نان عدد یک قیمت

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8044840/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8044840/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85
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 14۰۰ بهمن 1۰-1۲:3۰- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 سنت 1.7۰ جهانی بازارهای در مرغ کیلو هر قیمت

 .کرد اعالم سنت 1.7۰ را جهانی بازارهای در مرغ کیلو هر کنونی قیمت زاده اسداله

 باا ، اسات  سانت  1.7۰ جهاانی  بازارهای در مرغ کیلو هر کنونی قیمت گفت: زاده اسداله  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .هستند جهانی یهاقیمت برابر عرضه به ناگریز تولیدکنندگان ارز نرخ تغییر

 آزاد رزا درصد 55 و ترجیحی ارز اساس بر مرغ قیمت درصد 45 که گوید می گوشتی مرغداران اتحادیه مدیرعامل

 ایجااد  و ارز عادالناه  توزیاع  باا  کاه  اسات  پایین نهاده کیفیت کاهش دلیل به تبدیل ضریب کنونی شرایط در است.

 .یابد می افزایش تبدیل ضریب و نهاده کیفیت، رقابت

 کارآماد نا توزیاع  باه  منجر گذشته سال سه طی ترجیحی ارز تخصیص که باورند براین کارشناسان از بسیاری گرچه

 .ذاشتگ تاثیر بازار در روانی لحا  به ارز نرخ تغییر شدن عملیاتی وعموض دی ابتدای در، شده یارانه این

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 11-1۰:3۲- جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8040551/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8040551/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B1%DB%B7%DB%B0-%D8%B3%D9%86%D8%AA
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 شد؛ داده پاسخ جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 چیست؟ علت، مختلف یهاقیمت با نان عرضه 14-5

 از ناان  نارخ ، ای ساهمیه  آرد قیمات  ودنبا  نرخی ۲ به توجه با گفت: دولتی بازرگانی نان و آرد هماهنگی مدیرکل

 .است متفاوت دیگر نانوایی به نانوایی

 هماین  کاه  است ۲ نوع و یک نوع یارانه گندم فروش از هاخبازی آرد تامین گفت: جاللی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .باشد متفاوت دیگر نانوایی به یینانوا یک از نان قیمت تا شده موجب امر

 تتثبیا  دولات  سیاسات  فعاال  اماا ، است شده مطرح ارز شدن نرخی تک خصوص در پیشنهاداتی گرچه، او گفته به

 .نشود وارد مردم به فشاری تا هاستقیمت

 صاورت  مجوزهاا  برحساب  توماان  ۹۰۰ و 665 نارخ  ۲ باا  گنادم  فروش محل از هاخبازی آرد تامین حاضر حال در

 .گیردمی

 ناوروز  تعطایالت ایاام  در هانانوایی نیاز مورد گندم برای تدابیری گفت: دولتی بازرگانی نان و آرد هماهنگی مدیرکل

 شاده  ساپرده  هاا اساتان  کارگروه به نان قیمت تعیین نیاید. وجود به مردم نان تامین در مشکلی تا شده اندیشیده

 بناای م بار  وجاود  ایان  باا  که دهند انجام را گذاری قیمت نیمکا و زمانی موقعیت و خود تشخیص براساس تا است

 .تنیس ملی سطح در افزایش این اما، یابد افزایش نان طبع به و آرد قیمت است ممکن ها استان مقتضیات

 مهااجران  خااطر  باه  بلوچستان و سیستان در نان مصرف افزایش و آرد نقل و حمل در تاخیر، مسئوالن گفته طبق

 شاده  اندیشایده  تادابیر  باا  کاه  اسات  باوده  ایرانشاهر  حوزه در آرد کمبود مشکالت و روزه چند قفتو علل از افغان

 .دشومی مرتفع مشکالت

https://www.yjc.news/fa/news/8046956/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
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 اسات.  هردک تکذیب را نان قیمت افزایش و ها استان برخی در نان کمبود مشکل دولتی بازرگانی عامل مدیر سیف 

 محال  از که هشد ایجاد نانوا در انگیزه این گذشته سال سه در آرد قیمت ثبات دلیل به که گفتند کارشناسان برخی

 .کنند کسب را بیشتری آمد در تواندمی آرد فروش

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 1۰-۲۰:43- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 است درصد 60 تا 30 بندیقطعه با کامل مرغ قیمت نطقیم اختالف 15-5

 صاد در 6۰ تا 3۰ کامل با بندی قطعه مرغ قیمت منطقی اختالف گفت: گوشتی مرغ دهندگانپرورش انجمن رئیس

 .شودمی عرضه بازار در باالتر هایقیمت با محصول این اما، است

 نارخ  از بااالتر  باید درصد 6۰ تا 3۰ قیمت با بندی قطعه مرغ آنکه رغم علی گفت: یوسفی-جوان خبرنگاران گاهباش

 .است برابر دو از بیش محصول نوع دو این قیمت اختالف اما، شود عرضه مرغ مصوب

 را دیبن طعهق مرغ مصوب نرخ عنوان هیچ به ها فروشی مرغ، گوشتی مرغ دهندگان پرورش انجمن رئیس گفته به

 .دشومین اجرا بندی قطعه مرغ برای مصوب نرخ و ندارند قبول

https://www.yjc.news/fa/news/8046956/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8045441/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
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 اماا  دشومی هعرض بازار در مصوب نرخ از کمتر تومان هزار 6 تا 5 تقاضا نبود سبب به مرغ قیمت، اخیر هفته ۲ طی

 .است گران همچنان بندی قطعه مرغ قیمت

 در حدودی ات مرغ قیمت، دار نطفهمرغ تخم واردات از ناشی تولید افزایش با گویند می ها تشکل و انجمن مسئوالن

 .بود وروبر التهاباتی با عرضه کمبود سبب به مرغ قیمت پاییز اوایل در درحالیکه، است یافته کاهش بازار

 هازار  ۲۹ رغم ران، تومان هزار 31 تا هزار ۲7 مرغ کیلو هر کنونی قیمت که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 45 پوسات  بدون مرغ ران، تومان هزار 75 تا 7۰ مرغ فیله، تومان هزار 6۸ تا هزار 65 مرغ سینه، تومان هزار 31 تا

 باا  اکاان کم، مصاوب  نارخ  اعالم از هفته چند گذشت رغم به که است تومان هزار 55 تا 5۰ ران ساق و تومان هزار

 .دشومی عرضه باالتری یهاقیمت

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 1۲-1۲:۰3-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 تومان هزار 108 ها فروشی عمده در گوساله گوشت کیلو هر قیمت 16-5

 ماازاد  وشتگ، دامداری واحدهای در دام راس میلیون ۸ انباشت به توجه با گفت: دام کنندگان تامین شورای رئیس

 .رسدمی تن هزار ۲۰۰ به

https://www.yjc.news/fa/news/8045441/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8047671/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 توزیاع ، دام کمبود بر مبنی گوشت کنندگان توزیع یبرخ اظهارات رغم علی گفت: پوریان -جوان خبرنگاران باشگاه

 1۰۸ گوسااله  و توماان  هازار  117 هاا فروشی عمده در بره الشه کیلو هر قیمت است. انجام حال در انبوه صورت به

 .است تومان هزار

 بازار یدبا اسر میلیون ۸ برای دامداری واحدهای در دام انباشت به توجه با گفت: دام کنندگان تامین شورای رئیس

 ۲ تا 1.5 دراتصا برای همواره و نیست پذیر امکان داخل بازار در جذب اقتصادی مسائل دلیل به که چرا، کرد ایجاد

 .است شده صادرات توقف به منجر پیچیده هایبوروکراسی متاسفانه که شود یریزبرنامه باید راس میلیون

 شود یریزنامهبر باید آینده سال تابستان تا که است تن ارهز ۲۰۰ دام میزان این از استحصالی گوشت گفت: پوریان

 .نشود روروبه خشکسالی و نهاده کمبود تصاعدی فشار با دامدار تا

 در آبای  مک و خشکسالی، دامداران مشکالت رغم علی که معتقدند دام تولید حوزه اندرکاران دست و تولیدکنندگان

 از قاچاق به نجرم اداری پیچیده بورکراسی و داخل بازار در تقاضا نبود که باالست بسیار تولید سطح زمستان و پاییز

 .است شده کشور مرزهای

 با که تاس راس میلیون یک سنگین دام و راس میلیون 71 از بیش سبک دام جمعیت دامپزشکی سازمان آمار بنابر

 .شود ایجاد بازار باید گوساله بخش در راس هزار 4۰۰ برای داخل مصرف احتساب

 سااله گو شاقه ، توماان  هازار  15۰ تا 13۰ گوسفندی شقه کیلو هر قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 هاای ههفتا  باه  نسبت که است تومان هزار ۲۲۰ جگر و تومان هزار 1۸۰ تا 16۰ سردست، تومان هزار 14۰ تا 13۰

 باه  سابت ن الشاه  و دام قیمات  اتحادیه و تشکل مسئوالن اظهارات طبق که حالی در، داشته معناداری نوسان اخیر

 .است نداشته محسوسی تغییر قبل هایهفته

 خبر لینک

 

 

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8047671/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DB%B1%DB%B0%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 14۰۰ بهمن 11-۲۰:13-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :امین اطمیف

 داد کاهش را کاال قلم 1500 نرخ، تولیدکننده قیمت درج 17-5

 .است شده کاال قلم 15۰۰ قیمت کاهش موجب کاالها روی تولیدکننده قیمت درج گفت: صمت وزیر

 با که اندشده تولیدکننده قیمت درج مشمول تاکنون کاال قلم هزار سه گفت: امین فاطمی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است یافته کاهش کاال 15۰۰ قیمت، طرح این اجرای

 ممنوع، تقیم درج نحوه این دنیا در و دارد مشکالتی کنندهمصرف قیمت درج یعنی قبلی روال صمت وزیر گفته به

 .است تولیدکننده قیمت از بیشتر درصد 3۰ حداکثر کنندهمصرف قیمت ود.شمی محسوب تخلف و است

 شده اجرا رحلهم 3 تاکنون که دارد حلهمر 6 و است شده آغاز قبل ماه سه از کاال روی تولیدکننده قیمت درج پروژه

 .شودمی اجرا بهمن ۲3 از چهارم مرحله و

 خبر کلین

 

 

 

 

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8047700/%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8047700/%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 14۰۰ بهمن 11-16:۲5-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کشاورزی جهاد وزارت در بازار تنظیم کارگروه کار به آغاز 18-5

 زارباا  شادن  جادا  از ساال  6۰ و تمرکاز  قاانون  اجارای  از ساال  ۹ گذشت از بعد :گفت کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 .شد تشکیل غذایی امنیت قرارگاه جهاد وزارت از کشاورزی محصوالت

 از یکای  سفره تا مزرعه از کشاورزی محصوالت تولید واحد مدیریت گفت: رضازاده علیرضا  -جوان خبرنگاران باشگاه

 شادن  جادا  از سال 6۰ و تمرکز قانون اجرای از سال ۹ گذشت از بعد است. کشاورزی حوزه هایدستاورد ترینمهم

 .شد تشکیل غذایی امنیت قرارگاه، جهاد وزارت از کشاورزی محصوالت بازار

 شااورزی ک جهاد وزارت در العاتاط سازی یکپارچه و کشاورزی هوشمندسازی، کشاورزی جهاد وزیر مشاور گفته به

 د.شا  تشاکیل  ایاران  کشااورزی  خاناه  رصاد  راساتا  ایان  در که است سیزدهم دولت جهاد وزیر اهداف از دیگر یکی

 تا اراضی یتمام شدن دار سند که دارد سند اراضی درصد 4 تنها ایران اراضی هکتار میلیون 1۸ مجموع از همچنین

 .است جهاد رتوزا اهداف از یکی سیزدهم دولت پایان

 که الیح در است. درصد ۲ تنها همسایه هایکشور به صادرات از ما سهم، کشاورزی بخش باالی پتانسیل رغم علی

 شاویم.  تبادیل  کشااورزی  اصالی  هااب  باه  بایاد ، هستیم که ایمنطقه و آسیا غرب جنوب در مسئوالن گفته طبق

 .شودمی افتتاح تومان میلیارد 4۹۰ و هزار 6 ارزش با پروژه 6۹6 و هزاریک فجر دهه ایام در همچنین

 .شود برگزار جهاد وزارت در صبح فردا کشاورزی محصوالت بازار تنظیم کارگروه جلسه اولین است قرار 

 خبر لینک

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8047557/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8047557/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 15:5۸ ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 بازار؛ تنظیم برای دولت اقدامات آخرین از ایرنا گزارش

 گرفتند قرار اساسی کاالهای توزیع هوشمند شبکه پوشش تحت استان 22

 

 محصوالت بازار تنظیم اقالم توزیع هوشمند شبکه پوشش تحت کشور استان ۲۲ مراکز تاکنون -ایرنا -تهران

 .شوندمی اضافه شبکه این به اسفندماه 15 تا هااستان باقی و گرفتند قرار کشاورزی

 تولید برنج همه، بلق دولت غفلت با که دهدمی نشان برنج بازار شرایط، ایرنا اقتصادی خبرنگار شنبه روز گزارش به

 و اخیر هایدگیبارن حال عین در و شد برنج بازار آشفتگی موجب امر همین و است افتاده هاواسطه دست به داخل

 .شد زمینیسیب کمبود موجب ورکش جنوبی مناطق هایسیل

 قیمت فزایشا مشکل تا نشد داده اجازه روزانه هایپایش و رصد با، سیزدهم دولت جمهوریرییس دستور براساس

 شد اتخاذ مهمی تتصمیما غذایی امنیت قرارگاه در آن جبران برای فورا و برسد هفته به زمینیسیب و برنج بازار

 رسیدن به توجه با که طوریبه است. بوده زمینیسیب و برنج بازار کنترل برای هاییتصمیم اتخاذ آن نتیجه که

 کارگروه ارک دستور در زمینیسیب صادرات برای صادراتی عوارض وضع، شده تعیین تن هزار 6۰۰ به صادرات سقف

 .گرفت قرار کشاورزی محصوالت بازار تنظیم

 عرضه بار هتر و میوه میادین سطح در تومان هزار 1۰ یمتق با زمینیسیب ماه(بهمن 16 )شنبه امروز صبح از

 تحویل برای ار تومان ۸۰۰ و هزار ۹ قیمت با زمینیسیب هوشمند توزیع نیز «بازرگام» سامانه همچنین و شودمی

 .است کرده آغاز منازل درب

 هایپروتکل رعایت با کشور از خارج شده گواهی مزارع از زمینیسیب تن هزار 1۰۰ واردات درباره گیریتصمیم

 .است جلسات این نتایج از بذری و خوراکی، صنعتی مصارف برای نباتات حفظ سازمان نظارت تحت و ای قرنطینه

https://www.irna.ir/news/84639421/%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84639421/%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/22/4/156417460.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/22/4/156417460.jpg
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 برنج تن هزار ۲۰۰ عید شب تا مصوبه این براساس که بوده ای گونه به نیز برنج بازار کنترل برای گیریتصمیم

 میادین سازمان و ای زنجیره هایفروشگاه شد مقرر همچنین و شودمی عتوزی بازار در هندی و پاکستانی، تایلندی

 .کنند عرضه کنندگانمصرف به بازار تنظیم نرخ با خارجی برنج تهران بار تره و میوه

 5۰۰ و هزار 1۸ هندی بازاری تنظیم یهاقیمت با «اینجا هست» سامانه و بازرگام سامانه در برنج هوشمند توزیع

 عرضه مثال عنوان به شود.می عرضه تومان 5۰۰ و هزار 1۲ تایلندی و تومان 5۰۰ و هزار ۲۰ نیپاکستا، تومان

 .است شده آغاز ماه(بهمن 14) پنجشنبه صبح از قم مقدس شهر در شهروندان منازل درب هوشمند

 رنجب گسترده رضهع ،گیالن و مازندران در ایرانی برنج تنی هزار 3۰۰ باالی ذخایر و برنج کمبود عدم به توجه با

 آغاز گیالن و رانمازند های استان اتحادیه و ای زنجیره های فروشگاه اتحادیه توسط آینده هفته از نیز ایرانی

 .دشومی

 جدی برخورد نجبر احتکار و فروشیگران با و تشدید را برنج بازار بر نظارت حکومتی تعزیرات سازمان شد مقرر

 .باشد داشته

 قرار بازار تنظیم ستاد کار دستور در نیز ایرانی( برنج با مشابهت به توجه )با پاکستان از برنج هزارتن 15۰ واردات

 .است گرفته

، تومان 5۰۰ و هزار ۲۰ کیلویی 1۰ کیسه بازار تنظیم پاکستانی برنج، بازاری تنظیم اقالم هوشمند توزیع بنابراین

 5۰۰ و هزار 1۸ یکیلوی بازاری تنظیم هندی برنج، ومانت هزار 1۲5 کیلویی 1۰ کیسه بازاری تنظیم تایلندی برنج

 .است تومان ۸۰۰ و هزار ۹ کیلویی زمینیسیب کیلوگرم هر و تومان

 .اندپیوسته اساسی کاالهای هوشمند توزیع شبکه به استان ۲۲ تاکنون

 

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/3/169433748.jpg?ts=1644062599203
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/3/169433748.jpg?ts=1644062599203
https://www.irna.ir/news/84639421/%DB%B2%DB%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 15:۲3 ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 :ایرنا با وگو گفت در بنکداران اتحادیه دبیرکل

 هستند دالالن، برنج گرانی پردهپشت 19-5

 

 برنج گفت: و کرد کذیبت را داخلی برنج تومانی هزار ۹۲ قیمت، غذایی مواد بنکداران اتحادیه دبیرکل -ایرنا -تهران

 .نداریم زمینه این رد کمبودی و شودمی تامین واردات و داخل تولید محل از کشور نیاز مورد

 مجدد افزایش رب مبنی شایعاتی درخصوص ایرنا اقتصادی خبرنگار با گو و گفت در )شنبه( امروز «حسنی قاسمعلی»

 نیست بیش ای عهشای تومان هزار ۹۲ سقف تا برنج قیمت افزایش افزود:، هزارتومان ۹۲ سقف تا داخلی برنج قیمت

 .ندهست خودشان منافع دنبال به سودجویان و

 هزار 77 تا هزار 47 از داخلی برنج کیلوگرم هر قیمت اکنون :اظهارداشت غذایی مواد بنکداران اتحادیه دبیرکل 

، تومان 5۰۰ و هزار 1۲ دولتی بازرگانی شرکت تایلندی خارجی برنج و دوم( کشت برنج - لوکس یک )درجه تومان

 .است تومان هزار ۲۹ تا ۲3 از ستانیپاک و هندی آزاد برنج ، تومان 5۰۰ و هزار 1۸ هندی برنج

 هر و میزان هر به سیک هر کرد: تصریح، نداریم بازار به برنج عرضه در محدودیتی و کمبود هیچ براینکه تاکید با وی

 .نداریم محصول این عرضه در محدودیتی و است موجود وفور به بازار در برنج بخواهد که مقدار

 دالالن توسط برنج فروشیگران

 گفت:، هستند برنج فروشی گران و سودجویی دنبال به ای عده اینکه بیان با غذایی مواد بنکداران اتحادیه رکلدبی

 این گرانی رب مبنی شایعاتی انتشار و فروشیگران به اقدام کشور شمال در فروش عمده و سودجو، دالل ای عده

 .ودش پیگیری امر مسووالن توسط موضوع این باید که کنندمی محصول

 خصوص این در لتیدخا و نیستند برنج نرخ کننده تعیین، خریدارند چون دیگر شهرهای و تهران واقع در افزود: وی

 .هستند داخلی برنج نرخ کننده تعیین (کشور شمالی استان سه ) فروشنده اما ندارند

https://www.irna.ir/news/84636526/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84636526/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/08/18/4/157312289.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/08/18/4/157312289.jpg
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 برنج محصول خرید دنبال به ردیگ شهرهای در کاسبی هر که است باور براین غذایی مواد بنکداران اتحادیه دبیرکل

 عده اما، است ضرر به برنج قیمت افزایش بنابراین، کند تامین را بیشتری محصول بتواند تا است کمتر یهاقیمت با

  .کنندمی فروشی گران به اقدام غیرقانونی صورت به سودجو ای

 سایر کنندگانمصرف تا کنند یپیگیر را موضوع این تا خواست کشور کل بازرسی و نظارتی هایدستگاه از وی

 .نشوند متضرر، کشور های استان

 میلیون ۲ نزدیک نهساال آمارها طبق که است تن میلیون سه به نزدیک برنج به کشور سالیانه نیاز، ایرنا گزارش به

 .دشومی تامین واردات محل از تن میلیون یک تا هزار ۸۰۰ بین و داخلی تولیدات محل از تن

 .ستا بوده تن میلیون 1.۲ حدود داخلی برنج تولید که دهد می نشان آمارها خشکسالی لدلی به امسال

 مردادماه یکم از) ماه پنج مدت به خارجی برنج ورود، داخلی کشاورزان از حمایت در ای بخشنامه براساس ساله هر

 .شودمی ممنوع سال( هر ماهدی یکم تا

 خبر لینک

 

 

 11:5۲ ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 قبل دولت به نسبت خوراکی مواد رمتو چشمگیر کاهش 20-5

 

 انیپای ماه به تنسب که رسید درصد 43 به خوراکی مواد نقطه به نقطه تورم نرخ امسال ماهدی در -ایرنا -تهران

 .ستا کمتر درصد واحد 17 گذشته سال ماهدی به نسبت و درصد واحد 14 امسال( )تیرماه دوازدهم دولت

https://www.irna.ir/news/84636526/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84638938/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646499.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646499.jpg
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 یعنی 14۰۰ لسا اواسط تا 13۹7 یهاسال طی خوراکی مواد نقطه به نقطه تورم نرخ، ایرنا شنبه روز گزارش به

 فروردین در کیخورا مواد تورم نرخ 13۹7 سال در که طوری به، دهد می نشان را افزایشی روند قبل دولت پایان

 شهریورماه، درصد ۲5 مردادماه، درصد15 تیرماه، درصد 13 ماه خرداد، درصد هشت ماه اردیبهشت، درصد 6 ماه

 و رصدد 63 ماه بهمن، درصد 56 ماهدی، درصد 5۲ آذرماه، درصد 4۸ ماهآبان، درصد 45 مهرماه، درصد 34

 .است بوده درصد 73 اسفندماه

، درصد 73 ماهخرداد، درصد ۸6 ماه اردیبهشت، درصد ۸4 ماه فروردین در خوراکی مواد قیمت تورم 13۹۸ سال رد

 ۲۹ آذرماه، درصد 3۰ ماه آبان، درصد 34 مهرماه، درصد 46 شهریورماه، درصد 57 مردادماه، درصد 7۲ تیرماه

 .بود درصد 15 اسفندماه و درصد 3۰ ماه بهمن، درصد ۲4 ماه دی، درصد

، درصد 15 خردادماه، درصد 1۲ ماه اردیبهشت، درصد 11 ماه فروردین خوراکی مواد تورم نرخ 13۹۹ سال طی

 5۸ آذرماه، درصد 57 ماهآبان، درصد 4۰ مهرماه، درصد 31 شهریورماه، درصد ۲6 مردادماه، درصد ۲1 تیرماه

 .ستا بوده درصد 67 اسفندماه و درصد 67 ماه بهمن، درصد 6۰ ماه دی، درصد

 تیرماه، درصد 63 خردادماه، درصد 61 ماه اردیبهشت، درصد 64 ماه فروردین خوراکی مواد قیمت تورم 14۰۰ سال

 و درصد 44 هآذرما، درصد 47 ماه آبان، درصد 61 مهرماه، درصد 64 شهریورماه، درصد 5۹ مردادماه، درصد 57

 .است درصد 43 ماهدی

 14 (14۰۰ )تیرماه مدوازده دولت پایانی ماه به نسبت خوراکی مواد در ماهید نقطه بهنقطه تورم نرخ، اساس این بر

 .است کمتر درصد واحد 17 گذشته سال ماهدی به نسبت و درصد واحد

 خبر لینک

 

 

 1۰:36 ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 شد آغاز تهران میادین در تومان هزار 1۰ قیمت با زمینیسیب عرضه

https://www.irna.ir/news/84638938/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84
https://www.irna.ir/news/84638872/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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 همکاری با تومان رهزا 1۰ کیلوگرم هر قیمت با بار تره و میوه میادین رد زمینیسیب گسترده عرضه -ایرنا -تهران

 .شد آغاز شنبه امروز صبح از، جهادکشاورزی وزارت

 قیمت اخیر ناتنوسا به توجه با تهران؛ شهرداری میادین مدیریت سازمان از نقل به ایرنا شنبه روز گزارش به

 و میادین در زمینیسیب امروز صبح از، پرتقاضا محصول این تقیم ثبات لزوم بر مبنی دولت تأکید و زمینیسیب

 .رسدمی فروش به تومان هزار 1۰ کیلوگرم هر قیمت با بار تره و میوه بازارهای

 زمینیسیب کیفیت حفظ و قیمت رعایت منظور به تهران شهرداری میادین مدیریت سازمان، گزارش این اساس بر

 ۲61 در را زمینیسیب عرضه بر نظارت، شودمی محسوب بار تره و میوه نمیادی محصوالت ترینپرمصرف از که

 .است کرده تشدید بار تره و میوه بازار و میدان

 و ادینمی در شهروندان توجه قابل استقبال با امروز صبح هشت ساعت از که زمینیسیب عرضه، است گفتنی

، آزادی، صادقیه، کوفهش، بعثت بار تره و میوه میادین لهجم از میادین همه در، شده آغاز بار تره و میوه بازارهای

 .دارد جریان آنها تابعه بازارهای و لواسانی شهید و احمد آل جالل، معلم

 .ستا فعال تهران گانه ۲۲ مناطق در بار تره و میوه بازار و میدان ۲6۰ از بیش، ایرنا گزارش به

 خبر لینک

 

 

 ۲۰:۰1 ، 14۰۰ بهمن 15- ایرنا

 هاواسطه دست به داخل تولید برنج تمام، قبل دولت غفلت با بازار/ کنترل برای برنج انبوه توزیع 21-5

 افتاد

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/4/169432081.jpg?ts=1644044362159
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/4/169432081.jpg?ts=1644044362159
https://www.irna.ir/news/84638872/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84638497/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.irna.ir/news/84638497/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
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 ،شده گرفته غذایی تنیام قرارگاه در که تصمیماتی با گفت: روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل -ایرنا -تهران

 .شد خواهد کنترل بازار، زمینیسیب و برنج انبوه توزیع با رو پیش هفته طی

 که اخیری هاییلس کرد: تاکید تلویزیونی وگویگفت یک در خبر این اعالم با فر قادری اسماعیل، ایرنا گزارش به

 ندادیم اجازه هروزان و مکرر هایپایش با که شد بازار در زمینیسیب کمبود عامل داد رخ کشور جنوبی مناطق در

 .مکردی اتخاذ تصمیماتی غذایی امنیت قرارگاه در آن جبران برای فوری و برسد هفته به مشکل این

 معاون حضور اب که تصمیماتی با که است رسیده تن هزار 6۰۰ به ما کشور در زمینیسیب صادرات سقف افزود: او

 را داخلی ربازا صادراتی جدید عوارض وضع با اما داشت نخواهیم را صادرات منع شده گرفته جمهوررئیس اول

 .کرد خواهیم تنظیم

 تومان 5۰۰ و زاره 1۰ تا هزار 1۰ قیمت با بارتره و میوه میادین در گسترده صورت به زمینیسیب گفت: فر قادری

 با دیروز از توزیع البته که داشتیم اللاخت امروز صبح ساعت نیم از کمتر نیز اینترنتی سامانه در و شودمی عرضه

 .است شده آغاز تومان ۹۸۰۰ قیمت

 و اخیر لسا یک در آن تولید درصدی 3۰ کاهش را برنج گرانی علت روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 تنظیم ایهگون به را بازار شدمی هابارندگی کاهش وجود با چراکه دانست بازار کنترل در قبل دولت غفلت همینطور

 خود کار زمانی سیزدهم دولت کشاورزی جهاد وزارت مسئوالن، فر قادری گفته به نشود. کمبود دچار کشور که کرد

 .بود شده حاکم بازار بر قبلی هایمدیریت سوء که بودند کرده شروع را

 تولیدشده برنج تمام وناکنهم، مانده جای به قبل دولت از که مدیریت سوء همین علت به که کرد تاکید فر قادری

 غفلت از سوءاستفاده با هاواسطه و نمانده کارانبرنج نزد برنجی هیچ و است هاواسطه اختیار در کشور شمال در

 .اندکرده آن گرانی و برنج دپوی به اقدام، قبل دولت

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/29/4/169236278.jpg?ts=1638171489378
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/29/4/169236278.jpg?ts=1638171489378
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 صمیمت با که داشت وجود مشکالتی قم و تهران مانند کشور نقاط برخی در برنج عرضه خصوص در گفت: وی

 و اینترنتی هایسامانه طریق از و هوشمند صورت به گذشته روز از برنج تن هزار 1۰ عرضه غذایی امنیت قرارگاه

 .آوردمی پایین را هاقیمت و است بازار سطح از ترپایین هابرنج این قیمت است. شده آغاز دیجیتال

 وجود مردم اسیاس کاالهای و عمومی ارزاق بازار در کمبودی هیچ گفت: روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 .شودمی رصد موضوع این روزانه و ایلحظه صورت به و ندارد

 امنیت قرارگاه و جهاد وزارت در رمضان مبارک ماه و سال پایانی ایام در بازار تنظیم و بخشی آرامش گفت: وی

 .دارد قرار اولویت در بازار تنظیم ستاد و غذایی

 تاکید با داد: یحتوض کشاورزی جهاد به صمت وزارت از بازار تنظیم کارگروه انتقال جزئیات درباره امهاد در او

 غذایی سبد ضهعر و توزیع، تأمین زنجیره مسئولیت مهرماه از صمت وزارت بازار تنظیم کارگروه در جمهوررئیس

 .داد خواهد امانج را مهم مأموریت این واحد فرماندهی با کشاورزی جهاد و شد واگذار کشاورزی جهاد به مردم

 خبر لینک

 

 

 14:37 ، 14۰۰ بهمن 14- ایرنا

 شد اندازیراه قم در کشاورزی محصوالت اساسی اقالم خرید برای «بازارگام» سامانه 22-5

 

 اسیاس الماق خرید برای قم استان "بازارگام" سامانه، کنندگانمصرف حقوق از حمایت منظور به -ایرنا-قم

 .شد ازیاندهرا کشاورزی محصوالت

https://www.irna.ir/news/84638497/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.irna.ir/news/84637396/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646498.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646498.jpg


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 سایت به مراجعه با توانندمی استان شهروندان حاضر حال در، قم کشاورزی جهاد سازمان پنجشنبه عصر گزارش به

 کشوری صوبم قیمت با واسطه بدون تایلندی(را و پاکستانی، )هندی بازار تنظیم برنج محصول سه قم بازرگام

 .نمایند خریداری

 در و است فتهگر شکل جهان در هااستارتاپ و اینترنت توسعه با که است هاییروش از یکی هوشمند یعتوز سیستم

 .شودمی استفاده داللی و گری واسطه با مقابله راهکار عنوان به آن از کشورها

 خبر لینک

 

 

 16:5۹ ، 14۰۰ بهمن 13- ایرنا

 !تومانی هزار 300 گوشت و تومانی هزار 92 برنج :قسمت این بازار/ التهاب برای کذب آمارسازی 23-5

 

 برنج و تومانی هزار 3۰۰ گوشت قیمت از خود اقدام جدیدترین در، قبل دولت حامی هایسایت برخی -ایرانا-تهران

 .ندارد واقعیت که کردند ماییرون تومانی هزار ۹۲

 برای امید و رفتهگ خود به نزولی روند سیزدهم دولت آمدن کار روی از پس تورم نرخ که حالی در، ایرنا گزارش به

 در قبل دولت حامی هایرسانه برخی اما، است گرفته شکل دولت تصمیمات با معیشت بهبود و اقتصادی اصالح

 .هستند هاواقعیت دادن جلوه وارونه با مردم کردن ناامید و هآشفت وضعیت دادن نشان برای تالش

 آن شاهد هاانهرس برخی اقدام جدیدترین در، تورم نرخ صعودی روند از جلوگیری در سیزدهم دولت موفقیت از پس

 نشان شدید ایشافز و ناگهانی گرانی عنوان با را مردم ضروری مایحتاج و اساسی کاالهای برخی قیمت که هستیم

 .است دیگری چیز واقعیت که حالی در، دهندمی

https://www.irna.ir/news/84637396/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%85
https://www.irna.ir/news/84636522/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DB%B9%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646301.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646301.jpg
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 کنندمی اعالم مانتو هزار 3۰۰ الی ۲3۰ را قرمز گوشت کیلو هر و تومانی هزار ۹۲ کیلویی را برنج هارسانه برخی

 هافروشیخرده سطح در اکنونهم ایرانی برنج قیمت که است این از حاکی ایرنا اقتصادی خبرنگار میدانی گزارش اما

 محدود خیلی ورتص به تومانی هزار ۹۰ برنج که رسدمی فروش به آن نوع اساس بر تومان هزار ۹۰ تا هزار 63 بین

 درج را مانیتو هزار ۹۲ نرخ مردم ذهن تشویش برای برنج هایقیمت دیگر حذف با هارسانه این اما دارد وجود

 کل از ندکیا سهم که محدود کاالی یک قیمت و هستند کل به جزء تعمیم حال در هارسانه این درواقع کنند.می

 .اندداده تعمیم برنج بازار کل به را دارند برنج بازار

 

 

 را تومانی هزار 3۰۰ تا ۲3۰ را قرمز گوشت یمتق، دولت منتقد هایسایت که حالی در هم گوشت قیمت مورد در

 اساس بر دهد.می نشان را آن از ترپایین بسیار فروش هایسایت حتی و بازار در مشاهدات اما کنندمی درج

 الی 115 سردست کیلو هر و تومان هزار 145 تا 135 حدود گوسفند شقه گوشت کیلو هر هاقصابی در مشاهدات

 از باالتری قیمت معموال که است بندیقطعه گوشت به مربوط هم تومانی هزار ۲3۰ گوشت است. تومان هزار 13۰

 گوشت قیمت عالما برای آن دادن قرار معیار اما، دارد هم را خود خاص مشتریان و دارد هاقصابی در گوشت قیمت

 .است نادرست قطعا، قرمز

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/0/169425646.png?ts=1643808245557
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/0/169425646.png?ts=1643808245557
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/0/169425647.png?ts=1643808253183
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/0/169425647.png?ts=1643808253183
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 و دهند نشان رنگکم را سیزدهم دولت مثبت اتاقدام تا هستند تالش در حالی در قبل دولت حامی هایرسانه

 دوازدهم و یازدهم هایدولت سال ۸ دوران که کنند ناامید و تشویش وضعیت بهبود برای را آنها امید و مردم ذهن

 .بودند کرده سکوت، است ایران اقتصاد تاریخ در تورم رشد نرخ افزایش ثبت رکورددار که

 درصد واحد 5 .4 هشهریورما ماه با مقایسه در امسال مهرماه اینقطه تورم رخن سیزدهم دولت آمدن کار روی از پس

 هایایتس اما داشت ادامه ماهدی تا روند این که شد نزولی اقتصادی شاخص این صعودی روند و یافت کاهش

 .ایندیفزب انتظاری تورم بر و پنهان را دستاورد این هاواقعیت دادن جلوه وارونه با دارند تالش منتقد

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 16-1۲:۰3 جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رسید ثبات به سرخ طالی بازار 24-5

 .داد خبر بازار در اخیر ماه یک به نسبت سرخ طالی قیمت ثبات از زعفران ملی شورای رئیس نایب

 3۸ آن حداکثر و تومان میلیون ۲۲ زعفران کیلو هر قیمت حداقل اکنون هم گفت: میری  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است نداشته تغییری اخیر ماه یک به نسبت که است تومان میلیون

 چین و وپاار تعطیالت اتمام با همراه زعفران راتصاد افزایش با، زعفران ملی شورای رئیس نایب گفته به

 .باشد داشته نوساناتی محصول این قیمت که شودمی بینیپیش

https://www.irna.ir/news/84636522/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DB%B9%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8051277/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 دلیل به مسالا که شد تولید زعفران تن 5۰۰ تا 45۰ گذشته زراعی سال در، کشاورزی حوزه مسئوالن گفته بنابر

 .است داشته محسوسی اُفت تولید آبی کم و خشکسالی

 یهاسال همانند عرضه چنانچه، نیابد کاهش قیمت تا شده موجب کشاورزان سوی از محصول هعرض مدیریت

 .شدندمی متضرر کشاورزان، گرفتمی صورت گذشته

 هزار 5۰۰ و ونمیلی 7 برداشت فصل از قبل زعفران کیلو هر قیمت حداقل که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

 .است تومان میلیون 16 حداکثر و تومان

 .است داشته رشد درصد 3۰۰ تا ۲5۰ زعفران قیمت مهرماه به نسبت زعفران ملی شورای رئیس گفته بنابر

 باید عفرانز ملی شورای گفته طبق که حالی در، است تومان هزار 1۸۰ تا 14۰ زعفران مثقال هر کنونی قیمت

 .باشد تومان هزار 16۰ تا 1۲۰ حداقل

 لینک خبر

 

 

 14۰۰ بهمن 15-1۹:14 جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :کشور روستایی تعاون سازمان مدیرعامل

 آتی هفته تا برنج بازار معضل حل کند/می تغییر زمینیسیب صادرات عوارض 25-5

 زمینیسیب برای صادراتی جدید عوارض تعیین برای غذایی امنیت قرارگاه جلسه تشکیل از فر قادری

 .داد خبر فردا طی

 آخرین بررسی به وگویی گفت در کشور روستایی تعاون سازمان عامل مدیر، فر قادری -جوان خبرنگاران باشگاه

 .پرداخت محصول دو این بازار در شده ایجاد های تنش به توجه با برنج و زمینیسیب بازار وضعیت

https://www.yjc.news/fa/news/8051277/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8051514/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%AA%DB%8C
http://www.yjc.news/
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 شد؟ صعودی یکباره برنج و زمینیسیب مانند کاالها برخی نرخ چرا

 برای اصلی لتع دو متوجه رصدها در طبق دنیاست. در زمینییبس تولید کشورهای بزرگترین جزو ایران :فر قادری

 برد. بین از را ما محصوالت سایر و زمینیسیب از تن هزار 7۰ کرمان جنوب سیل شدیم. کاال این قیمت افزایش

 روند این امهاد و است شده تکمیل زمینیسیب صادرات سقف که کردیم مشاهده آمارها و روزانه پایش با همچنین

 .شد بازارها در کاال این نرخ افزایش به جرمن

 است؟ نشده ها تکش نوع این حال به فکری، بودیم پیاز و زمینیسیب نظیر کاالهایی انباشت با گذشته یهاسال در

 این زا یکی محصوالت برای قراردادی کشت دهیم. خاتمه را برنامه بی های کشت داستان باید :فر قادری

 راردادیق کشت طرح زیر کشور اراضی از هکتار هزار 1۲5است. شده آغاز گندم ادیقرارد کشت راهکارهاست.

 .بردیم

 طور؟ چه زمین سیب درخصوص

 شاورزیک نباید که چرا شد خواهیم متوسل قراردادی کشت به بهاره کشت از زمینیسیب خصوص در :فر قادری

 تا هستیم اییغذ زنجیره گیری شکل دنبال هب غذایی امنیت حوزه در شود. ریخته دور محصولش و بکارد ای دانه

 .شود حل کامال مشکالت

 داشته ادامه ایدب هم صادرات رود می باال محصولی یا کاال قیمت که زمانی چرا که دشومی ایجاد سوال مردم برای

 است؟

 صبح از شد وبصم بدهیم. دست از هم را جهانی بازارهای انیمتومین که گرفت نظر در هم را این باید :فر قادری

 یعنی کند. تغییر زمینیسیب صادرات عوارض جمهور رئیس اول معاون تایید و بازار تنظیم کارگروه مصوبه با فردا

 رئیس اول اونمع حضور با فردا کنیم. نمی اعمال کشاورزان برای را موضوع این شبه یک و نداریم صادرات منع

 .دشومی مشخص زمینیسیب محصول صادرات عوارض عدد کشاورزی جهاد وزیر و جمهور

 .رود می دست از بازار و رود نمی صادرات سمت به کشاورز بیشتر صادرات عوارض وضع با

 امنیت قرارگاه مجوز اب بیاید وجود به مصرف بازار در اخالل تدام چنانچه است شده انجام که تمهیداتی با :فر قادری

 شهرداری میادین تمام در فردا از بخشیم. می تعادل را بازار اخلد به زمینیسیب تن هزار 1۰۰ واردات با غذایی

 کرده آغاز تهگذش شب از را عرضه این هم بازرگام کرد. خواهیم عرضه تومان هزار 1۰ نرخ با زمینیسیب تهران

 .است
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 در اما دشومی اجرایی استان 1۸ در طرح این است. تومان ۹۸۰۰ نرخ با کیلوگرم ۲ زمینیسیب سفارش حداقل

 درخواست درج با افراد «اینجا هست» سامانه طریق از همچنین شود. انجام عرضه کشور تمام سال پایان تا تالشیم

 .گرفت خواهند تحویل خود زندگی محل فروشگاه ترین نزدیک از را خود کاالی

 نارضایتی صورت در و دشومی انجام کشور راهبردی ذخایر از و دقیق بازرگام سامانه در شده ثبت های سفارش

 .است استرداد قابل مشتریان

 .بفرمایید توضیحی هم برنج گرانی خصوص در

 چندباره های هعرض برخالف هم برنج بازار و است یافته کاهش درصد 3۰ تولید آبی های تنش دلیل به :فر قادری

 شده آغاز ندیتایل و پاکستانی و هندی برنج توزیع گذشته روز از است. ملتهب همچنان، دولتی بازرگانی شرکت

 را برنج ردادیاقر کشت آتی سال برای .است تن هزار 4۰۰ از بیش دولتی بازرگانی در برنج راهبردی ذخایر است.

 .نیمک می سازی ذخیره و تامین قراردادی کشت با ایرانی برنج تن هزار 4۰۰ سیاست با و کردیم آغاز

 دارد؟ صحت کشور شمال به برنج تن هزار 1۰ ارسال

 نیست. یرانیا کشاورز دست ایرانی یک درجه برنج، توزیع ناسالم سیستم و غلط های سیاست دلیل به :فر ادریق

 و شمالی های اناست در برنج عرضه .کنندمی عرضه باال یهاقیمت با و خریداری را برنج این واسطه و دالل یعنی

 .شود آرام بازار هآیند هفته ظرف برنج بازار ماالاحت د.شومی انجام محدودیت بدون کمبود دارای های استان سایر

 ۲۰ کیلو هر تا زمینیسیب نرخ افزایش از خبر اجتماعی هایشبکه در هااظهارنظر همچنین و میدانی هایبررسی

 .دهندمی تومان هزار ۸۰ تا برنج و هزار

 لینک خبر

 

 

 

 

 

 14۰۰ بهمن 15-15:۰۰ جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8051514/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%AA%DB%8C
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 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رسید تومان هزار 67 به آال قزل کیلو هر نرخ 26-5

 رسیده مانتو هزار 67 به بازار در آال قزل کیلو هر نرخ گفت: سردآبی ماهیان تعاونی اتحادیه مدیرعامل

 .است یافته کاهش محصول نای خرید تقاضای و

 عمده در و تومان هزار 6۰ حدود مزرعه سر آال قزل کیلو هر کنونی قیمت گفت: زاده نبی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است تومان هزار 67 تهران های فروشی

، دشویم عرضه شده تمام قیمت از کمتر سرمزرعه اخیر ماه ۲ طی آال قزل قیمت، تولیدکنندگان گفته طبق

 .باالست همچنانها قیمت ها فروشی خرده در درحالیکه

 که دارد وجود حتمالا این سال پایانی ماه یک در تقاضا افزایش با گفت: سردآبی ماهیان تعاونی اتحادیه عامل مدیر

 .باشد داشته رشد ماهی قیمت

 درصد 3۰ ات ۲5 فروشی خرده و درصد ۲۰ تا 15 تولیدکننده، درصد 5 ها فروشی عمده سود تجارت قانون بنابر

 .شود ضهعر هزارتومان ۹۰ باید ها فروشی خرده در آال قزل قیمت حداکثر وجود این با که است شده لحا 

 تنی زاره ۲5 اهشک با آبی کم و خشکسالی بواسطه آال قزل تولید امسال سردآبی ماهیان اتحادیه اعالمی آمار طبق

 تاثیری، تقاضا دنبو علت به تولید افت میزان این که است درحالی این، رسید تن هزار 115 به قبل سال به نسبت

 .است نداشته بازار در

 لینک خبر

 

 

 14۰۰ بهمن 15-1۲:۰۰ جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8046096/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8046096/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%B6%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کاال روی کننده تولید نرخ درج طرح با هاقیمت درصدی 50 تا 3 کاهش 27-5

 اقالم از قلم هزار از بیش گفت: حمایت سازمان توزیعی هایشبکه و عمومی خدمات بر نظارت مدیر

 .اندداشته قیمت کاهش درصد 50 تا 3 از، کاال روی تولیدکننده نرخ درج طرح مشمول

 شدمی فروخته تومان هزار 4 که معدنی آب انواع از برخی :گفت،  حسینلویی محسن  -جوان خبرنگاران باشگاه

 طرح)قیمت این اجرای مشمول کاال قلم هزار 3 و کاالیی گروه 1۰۰ از بیش شود.می فروخته تومان 15۰۰ امروز

 .است درصد 3۰ تا 1۰ حدکثر آن نوع به ستهب هاکاال سود اند.شده کارخانه( درب گذاری

 محاسبه یمتق این در شرکت سود و مالیات جمله از هاهزینه تمام و بود نخواهد نرخی چند کننده تولید قیمت

  .باشد شده درج کاالها تمام بر باید فروشگاه در کننده مصرف قیمت .است شده

 مرحله بهمن ۲3 و شد اجرایی سوم و دوم مرحله دی، شد اجرا اذر در کننده تولید قیمت درج طرح مرحله اولین

 در که االهاییک شد. خواهد اجرا اسفند اواسط هم است نهایی مرحله که پنجم مرحله شد. خواهد اجرا آن چهارم

 .دش خواهد مشخص آن بخشی اپر حاال و شدند بازار وارد امروز شدند گذاری قیمت مشمول اول مرحله

 که تهران نیبازرگا اتاق نمایندگان هیئت عضو فردفروزان حسن دانند.می دردسر پر و لطغ را روش این ایعده

 دنیا کجای هیچ در و است اشتباه روش یک زنجیره ابتدای در و تولیدکننده توسط گذاریقیمت مفهوم گوید:می

، گیریمالیات درست هایانیزممک در ناتوانی و تورم و اقتصاد ساماندهی برای هادولت دهند.نمی انجام روشی چنین

 شدن ترپیچیده زمینه تواندمی تولیدکننده قیمت کنند.درجمی ایجاد ایران در تولیدکنندگان برای را گرفتاری این

 .کند بیشتر ندارند هم خوبی اقتصادی اوضاع که شرایطی در را مردم بین روابط

 خبر لینک

 

 14۰۰ بهمن 15-1۰:3۲ جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8049807/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8049807/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
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 شودمی نهایی سال پایان تا بندی قطعه مرغ قیمت 28-5

 جهاد وزارت و نیست منطقی بندی قطعه مرغ قیمت حاضر حال در گفت: ماهی و پرنده اتحادیه رئیس

 .کرد خواهد بررسی عید از قبل تا را موضوع این کشاورزی

 مرغ کارشناسی یهاقیمت گذشته هفته 3 طی کشاورزی جهاد وزارت گفت: خانی یوسف  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .شود اعالم جدید های نرخ، شده تمام قیمت بررسی از پس تا گرفته اتحادیه از را بندی قطعه

 های شرکت اما، مانتو هزار 33 تا 3۲ قیمت با کنده پوست ران عرضه رغم به، ماهی و پرنده اتحادیه رئیس گفته به

 .کنندمی توزیع تومان هزار 3۹ قیمت با را آن بندی بسته

 با گذشته فتهه در، شد می عرضه مصوب نرخ زیر تومان هزار 4 تا 3 مرغ کیلو هر آذر اواسط از آنکه رغم علی

 مصوب نرخ به قیمت، ها مغازه و بار تره و میوه میادین در منجمد مرغ توزیع با که شد روبرو بازار در التهاباتی

 .رسید

 3۹ تا هزار 31 مرغ ران، تومان هزار 31 تا هزار ۲۸ نرخ با مرغ کیلو هر که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 .است تومان هزار 75 تا 7۰ مرغ فیله و تومان هزار 63 تا 6۰ سینه، تومان هزار

 لینک خبر

 

 

 

 

 

 14۰۰ بهمن 14-۲۰:57 جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8050910/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8050910/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 د؛شومی انجام عید شب تا

 بازار در خارجی برنج تن هزار 020 توزیع و زمینیسیب تن هزار 100 واردات 29-5

 100 ارداتو و بازار در مصوب نرخ با خارجی برنج انواع تن هزار 200 توزیع از کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 .داد خبر زمینیسیب تن هزار

، تایلندی برنج تن هزار ۲۰۰ شد مقرر غذایی امنیت هقرارگا در گفت: زاده رضا علیرضا  جوان خبرنگاران باشگاه

 .شود توزیع بازار در عید شب تا مصوب نرخ با هندی و پاکستانی

 و مازندران در یایران برنج هزارتنی 3۰۰ ذخایر و برنج کمبود عدم به توجه با گفت: کشاورزی جهاد وزیر مشاور

  .دشویم آغاز ای زنجیره های فروشگاه اتحادیه توسط آینده هفته از انیایر برنج گسترده عرضه، گیالن

 با منازل درب ستانیپاک و هندی، تایلندی برنج هوشمند توزیع شد مقرر غذایی امنیت گاه قرار العاده فوق جلسه در

  .شود انجام ویژه تخفیف

 حفظ زمانسا نظارت تحت کشور از خارج شده گواهی مزارع از زمینیسیب تن هزار 1۰۰ شد مقرر نشست این در

 .شود کشور وارد بذری و خوراکی، صنعتی مصارف برای نباتات

 و شودمی عرضه بارتره میادین سطح در تومان هزار 1۰ قیمت با زمینیسیب آتی هفته شنبه از ، رضازاده گفته به

 از را منازل برد تحویل برای تومان ۸۰۰ و رهزا ۹ قیمت با زمینیسیب هوشمند توزیع بازارگام سامانه شده مقرر

 .کند آغاز امروز

 .است رسیده نتوما هزار 15 به بار تره و میوه مرکزی میدان در زمینیسیب کیلوگرم هر قیمت اخیر روزهای طی

 صادرات سهمیه، ایران اسالمی جمهوری گمرک آمارهای براساس و شده متوقف هم زمینیسیب صادرات

 .است شده تکمیل جاری سال در زمینیسیب

https://www.yjc.news/fa/news/8050897/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.yjc.news/
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 مصوبات دیگر زا برنج احتکار و گرانفروشی با جدی برخورد و بازار بر حکومتی تعزیرات سازمان نظارت ینهمچن

 .است غذایی امنیت قرارگاه کارگروه

 لینک خبر

 

 

 14۰۰ بهمن 14 جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 ندارد نوسانی عید شب تامرغ تخم قیمت 30-5

 شب درمرغ تخم قیمت ساله همه روال طبق گفت: تهران گذار تخم مرغ اتحادیه مدیره هیئت رئیس

 .ندارد افزایشی تقاضا نبود سبب به عید

 هزار 1۸ تا ۲۰۰ و هزار 1۸ مرغداری دربمرغ تخم کیلو هر کنونی قیمت گفت: پور نبی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است تومان هزار 36 شانه هر معادل تومان 3۰۰ و

 بر زیدم هم رمضان ماه آنکه ضمن، ندارد افزایشی عید شب درمرغ تخم قیمت ساله همه روال طبق، وی گفته به

 .نرود باال قیمت تا دشومی علت

 به مرغداری ربد مجدد که گرفت خود به افزایشی روندمرغ تخم قیمت، ارز عادالنه توزیع زمزمه با دی اوایل در

 .باالست همچنان فروشی خرده در قیمت چند هر، رسید مصوب نرخ

https://www.yjc.news/fa/news/8050897/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/8046030/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 محسوب انمرغدار اصلی دغدغه ارز خنر تخصیص تغییر گفت: تهران گذار تخم مرغ اتحادیه مدیره هیئت رئیس

 بواسطه که دشومی تمام تومان میلیارد 75۰ ذرت و تومان میلیارد هزار یک سویا کشتی یک که چرا دشومی

 .یابد می کاهش خرید قدرت، قیمت افزایش

 بود خواهد ومانت زاره 4۰ باالی تولیدکننده برایمرغ تخم کیلو هر شده تمام قیمت، ارز نرخ تغییر با گفت: پور نبی

 .است دامی های نهاده به مربوط شده تمام قیمت درصد 75 تا 7۰ که چرا

 ۲ تا ۸۰۰ و ارهز یک فروشی خرده های مغازه درمرغ تخم عدد هر قیمت که دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 عدد هر منطقی تقیم ئوالنمس حالیکه در، است تومان هزار 6۸ تا هزار 6۰مرغ تخم شانه هر و تومان ۲۰۰ و هزار

 .کنندمی اعالم تومان 5۰۰ و هزار یک رامرغ تخم

 یابد می افزایش یدتول شده تمام قیمت، ارز نرخ تخصیص تغییر با تولیدی های تشکل و انجمن مسئوالن اذعان بنابر

 .کندمی مشکل دچار مایحتاج تامین در را جامعه ضعیف های دهک امر این که

 لینک خبر

 

 

 14۰۰ بهمن 14-11:۰۲ جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در شکریه

 شود نظارت کارخانه از باید کاال روی تولیدکننده قیمت درج 31-5

، که بود این هاقیمت گذاری سیاست هایقانون از یکی واقع در گفت: ایران اصناف اتاق رئیس نائب

 .دنکنن درج کاال روی را خود دلخواه هایقیمت تا گیرند قرار نظارت تحت باید تولیدی کارخانجات

https://www.yjc.news/fa/news/8046030/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8049356/%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 تا تگرفمی انجام هاکاال روی گذشته از باید طرح این گفت: شکریه محمد الدین جالل - جوان خبرنگاران باشگاه

 قیمت بر کافی نظارت حمایت سازمان اگر نیز اکنون .شود انجام مشخص چارچوب در لبنی و خانگی لوازم خرید

 .کندمی پیدا افزایش تمحصوال قیمت مجددا ارز نرخ افزایش با، باشد نداشته کاالها

، طرح این اجرای با که اندشده تولیدکننده قیمت درج مشمول تاکنون کاال قلم هزار سه گوید: می امین فاطمی

 .است یافته کاهش کاال 15۰۰ قیمت

 سه تاکنون د.شومی اجرایی مرحله چندین در کاالها روی تولیدکننده قیمت درج، صمت وزارت جدید مصوبه طبق

 صمت وزیر مقام قائم .است شده انجام خانگی لوازم و خوراکی و مصرفی مواد روی گذاری قیمت نوع این از مرحله

 هایاالک برای و درصد ۲۰ مصرفی هایکاال برای که داد کاالها روی شده درج قیمت حداکثر تعیین از خبر

 برخی هاکاال روی کننده مصرف قیمت درج طرح در معتقدند؛ ناظران و مردم است. شده درصد 3۰ ایسرمایه

 .است داشته افزایش درصد 1۰۰ کارخانه قیمت با مقایسه در هاقیمت

 لینک خبر

 

 

 14۰۰ بهمن 13-۲۲:۰4 جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :داد خبر کشاورزی جهاد وزیر معاون

 بازار تنظیم منظور به خارجی برنج و زمینیسیب هوشمند توزیع 32-5

 وزیعت تومان 500 و هزار 10 قیمت با هوشمند های سامانه در زمینییبس فردا صبح از گفت: فر قادری

 .شودمی

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8049356/%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8050067/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 فردا صبح از شد مقرر بازار تنظیم کارگروه در گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون فر قادری  -جوان خبرنگاران باشگاه

 توزیع امشب همین از قم شهر در و شود توزیع تومان 5۰۰ و هزار 1۰ قیمت با هوشمند های سامانه در زمینیسیب

 .ایم کرده شروع بازار تنظیم مصوب قیمت با را خارجی برنج رقم سه هوشمند

 پایانی ایام در دش این بر بنا کشاوزی جهاد وزارت غذایی امنیت قرارگاه یریزبرنامه و جمهور رئیس دستور پیرو

 بنابراین ود.ش دنبال هوشمند یهاشبکه از استفاده با اساسی کاالهای بازار تنظیم و بخشی شآرام رویکرد سال

 آن بازار هک خارجی برنج توزیع وضعیت خصوص در و شد تشکیل کشاوزری محصوالت بازار تنظیم کارگروه امروز

 .شد تهگرف صمیماتیت، است داشته قیمت افزایش که زمینیسیب عرضه و شده التهاب دچار اخیر روزهای در

 بازار ای لحظه ایشپ و روزانه رصد با سال پایانی روزهای در که دهیم می مردم به را اطمینان این گفت: فر قادری

 .باشد آرام رمضان مبارک ماه و عید شب بازار،  کشاورزی محصوالت

 لینک خبر

 

 

 14۰۰ بهمن 1۲-1۹:۰۹ جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 است تامین رمضان ماه و عید شب مرغ 33-5

 مرغتامین در مشکلی، گرفته صورت یریزبرنامه به توجه با گفت: گوشتی مرغداران اتحادیه مدیرعامل

 .نداریم رمضان ماه و عید شب

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8050067/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/8048770/%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 14۰ تا 135 به بهمن ریزی جوجه که است آن از حاکی برآوردها گفت: نژاد اسداله  -جوان خبرنگاران اشگاهب

 .است تامین رمضان ماه و عید شب مرغ بازار نیاز وجود این با که برسد قطعه میلیون

 توزیع کشور سطح رد غمر تن 6۰۰ و هزار 7 تا 5۰۰ و هزار 7 روزانه، گوشتی مرغداران اتحادیه مدیرعامل گفته به

 این که فتهگر صورت ریزی جوجه قطعه میلیون 133 دی و میلیون 13۰ آذر سماصط سامانه آمار بنابر و دشومی

 .است کشور نیاز از بیش میزان

 هر قیمت، تومان 7۰۰ و هزار 1۹ تا هزار 1۸ زنده مرغ کیلو هر کنونی قیمت دهد می نشان بازار سطح از ها بررسی

 هزار 3۰ تا ۲۹ ران و تومان هزار 75 تا 7۰ فیله، تومان هزار 65 تا 6۰ مرغ سینه، تومان هزار 31 تا 3۰ مرغ کیلو

 .است تومان

 سبب به اما، است مصوب نرخ از باالتر همچنان یکروزه جوجه قیمت آنکه رغم علی، مرغداران اتحادیه گفته به

 مصوب نرخ از ترباال را جوجه مزیت این از استفاده ورمنظ به مرغداران، دامی های نهاده به ترجیحی ارز تخصیص

 .کردند خریداری

 لینک خبر

 

 

 14۰۰ بهمن 1۲-15:3۲ جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 آینده روز 25 در زمینیسیب قیمت کاهش 34-5

 تعادل به بازار آینده روز 25 تا 20 ظرف نو زمینیسیب عرضه با گفت: سبزی و میوه اتحادیه رئیس

 .رسدمی

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8048770/%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8048537/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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 دچار قیمت، صادرات و انبارها در شده دپو زمینیسیب عرضه به توجه با گفت: کارگر  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .رسدمی آرامش به بازار آینده روز ۲5 تا ۲۰ طی نو محصول ورود با که شده نوسان

 است تومان زاره 14 تا ۸ مرکزی میدان در زمینیسیب کیلو هر کنونی قیمت، سبزی و میوه اتحادیه رئیس گفته به

 .شودمی عرضه فروشی خرده در منطقی سود احتساب با که

 و است نیگرا اصلی علت صادرات و فصل شرایط از ناشی زمینیسیب عرضه کمبود که گویندمی میوه فروشندگان

 .نیست مطرح گرانفروشی بحث عنوان هیچ به

 کیلوگرم هر قیمت محصول

 تومان هزار 4۰ تا ۲۰ نددماو انار

 تومان هزار ۲۸ تا ۲۰ شیراز انار

 تومان هزار 35 تا ۲۲ کوهستان انار

 تومان هزار 5۰ تا 3۰ قرمز بیدانه انگور

 تومان هزار 35 تا ۲۰ سفید بیدانه انگور

 تومان هزار 13 تا 7 شمال تامسون پرتقال

 تومان هزار 1۸ تا 1۲ شمال خونی پرتقال

 تومان هزار ۲۸ تا ۲۰ ناول پرتقال

 تومان هزار 1۸ تا 1۲ انشو نارنگی

 تومان هزار 33 تا ۲5 بندری نارنگی

 تومان هزار ۲5 تا 1۸ پاکستانی تخمنارنگی

 زرد سیب، تومان هزار 17 تا 1۲ نرخ با مراغه قرمز سیب کیلو هر حاضر حال در گفت: سبزی و میوه اتحادیه رئیس

 تا 16 لیموشیرین، انتوم هزار ۲3 تا 16 کیوی، تومان هزار 15 تا ۸ دماوند قرمز سیب، نتوما هزار ۲۸ تا 1۸ میانه

 .شودمی عرضه مرکزی میدان در تومان هزار 3۲ تا ۲6 موز و تومان هزار ۲5

 به قیمت رو این از آید؛می دست به جنوب منطقه از تنها ایبوته خیار زمستان فصل در آنکه به توجه با گفت: کارگر

 .باالست نقل و حمل هزینه ببس

http://www.yjc.news/
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 کیلوگرم هر قیمت محصول

 تومان هزار 17 تا 1۲ مراغه قرمز سیب

 تومان هزار ۲۸ تا 1۸ میانه زرد سیب

 تومان هزار 15 تا ۸ دماوند قرمز سیب

 تومان هزار ۲3 تا 16 کیوی

 تومان هزار ۲5 تا 16 لیموشیرین

 تومان هزار 3۲ تا ۲6 موز

 تومان هزار ۹ تا 5 ای بوته خیار

 تومان هزار 7 تا 3 اصفهان خیار

 تومان هزار 11 تا 7 گلخانه خیار

 و تومان هزار ۹ تا 5 را ای بوته خیار، تومان هزار 7 تا 3 را اصفهان خیار کیلو هر کنونی قیمت مسئول مقام این

 .کرد اعالم تومان هزار 11 تا 7 را گلخانه خیار

 گونه هیچ و است آرام زمینیسیب جز به صیفی و میوه بازار حاضر حال در گفت: سبزی و میوه اتحادیه رئیس

 .نداریم قیمتی نوسان

 معنا بدان امر ینا اما، نیست نامه نرخ در فرنگی توت همچون لوکس کاالهای قیمت، سبزی و میوه اتحادیه گفته به

 .هستند فاکتور مبنای بر عرضه به ملزم فروشندگان همواره و نباشد مصوب سود جز که نیست

، تومان هزار ۹۸ تا ۸۰ انگور، تومان هزار 6۰ تا ۲۲ انار کیلو هر قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

، تومان هزار 65 تا 15 سیب، تومان هزار 1۸ تا 1۰ خیار، تومان هزار 5۰ تا 15 نارنگی، تومان هزار 45 تا 17 پرتقال

 تا 1۲۰ فرنگی تتو و تومان هزار 45 تا 3۲ موز، تومان هزار 4۰ تا ۲3 کیوی، تومان هزار 4۰ تا ۲5 لیموشیرین

 .است تومان هزار 1۸۰

 لینک خبر

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8048537/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B5-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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 16-11-14۰۰ 11:۰4- فارس خبرگزاری

 کند متوقف را هند از موز واردات ایران/ هند به کیوی صادرات تعلیق با موز متقی افزایش 35-5

 گفت:، است شتهدا رشد درصد ۲۰ بازار در موز قیمت اینکه بیان با ایران کشاورزی محصوالت ملی اتحادیه رئیس

 با که شد یم انجام محصول این صادرات پول محل از یا و کیوی کنندگان صادر طریق از موز واردات از بخشی

 .است یافته کاهش، کیوی صادرات تعلیق

 

 از بازار در موز قیمت که میدهد نشان فارس خبرنگار های بررسی، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 تومان هزار 15 زا بیش رشد قبل های هفته به نسبت که رود می فروش به تومان هزار 5۰ تا تومان هزار 36 کیلویی

 .است داشته لودرهرکی

 .دیمکر گو و گفت ایران کشاورزی محصوالت ملی اتحادیه رئیس نورانی رضا سید با موضوع بررسی برای

 دلیل به عمدتا که است یافته افزایش اخیر های هفته در درصد ۲۰ حدود موز قیمت گف: فارس خبرنگار به نورانی

 .است بوده عرضه و واردات کاهش

 تعلیق با اخیرا فت:گ، دارد وجود واردات راه سر مانعی چه پس است آزاد ارز با موز داتوار اینکه به پاسخ در وی

 .است یافته کاهش هم کشور این از موز واردات، هند به کیوی صادرات

 می انجام محصول این صادرات پول محل از یا و کیوی کنندگان صادر طریق از موز واردات از بخشی افزود: نورانی

 .است یافته کاهش، کیوی صادرات یقتعل با که شد

، دشومی تامین نده از وارداتی موز از درصد ۲5 حدود اینکه بیان با ایران کشاورزی محصوالت ملی اتحادیه رئیس

 .کند تعلیق را کشور نای از موز واردات، ایران از کیوی واردات تعلیق برای هند تصمیم قبال در اندتومی دولت گفت:

https://www.farsnews.ir/news/14001116000224/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%AF
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 مانند کشورهایی بله گفت: کنند؟ وارد دیگر کشورهای از انندتومی کنندگان صادر آیا اینکه به پاسخ در نورانی

 انیمتومی اینکه منض باشد هند کشور برای خوبی جایگزین انندتومی پاکستان و فیلیپین، جنوبی آمریکای، تانزانیا

 .کنیم تفاهم کشورها این به سیب صادرات قبال در را موز واردات

 می ایران، است کرده تعلیق بیماری عامل وجود بهانه به را ایران از کیوی واردات هند این از پیش، فارس ارشگز به

 .ندارد خاصی مشکل و بوده شپشک گوید

 لینک خبر

 

 

 16-11-14۰۰ 1۰:۲7- فارس خبرگزاری

 شده انجام نرمضا ماه و عید برای سازیذخیره نداریم/ اساسی کاالی قلم 25 تأمین در کمبودی 36-5

 است

 در گفت: و داد برخ بازرگام سامانه در کشاورزی محصوالت عرضه از ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 مردم شاورزیک محصوالت مصرف بازار بخشیآرامش و بازار حفظ برای ایگسترده تمهیدات، غذایی امنیت قرارگاه

 .است شده اندیشیده

 
 وزارت اقدامات درباره فرقادری اسماعیل، کشاورزی جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه، فارس خبرگزاری گزارش به

 برخی تاسفانهم داشت: اظهار، "بازرگام سامانه در کشاورزی محصوالت عرضه و بازار تامین برای کشاورزی جهاد

 شده باعث و ستا غیرمجاز انسوداگر و گرانواسطه توسط زدن دامن، کشاورزی محصوالت بازار در موجود التهابات

 .باشیم شاهد بازار در را هاییاخالل مقطعی صورت به ما که

https://www.farsnews.ir/news/14001116000224/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001116000173/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-25-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.farsnews.ir/news/14001116000173/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-25-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87
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 العادهفوق جلسه تشکیل آن از پس و کشاورزی جهاد وزیر به جمهور رییس چهارشنبه روز دستور با افزود: وی

 در که شد بالغا وراتیدست، داشتند حضور نیز جمهور رئیس اول معاون آن از بخشی در که غذایی امنیت قرارگاه

 .شد ندیشیدها مردم عمومی ارازق و مصرف بازار بخشیآرامش و بازار حفظ برای ایگسترده تمهیدات اراست این

 بدون افزود:، ستا کرده عبور مجاز تن هزار 6۰۰ از کشور در زمینیسیب صادرات سقف اینکه به اشاره با فرقادری

 .هستیم داخل بازار حفظ فکر به راتیصاد تعرفه وضع با و صادرات ممنوعیت

 تصریح، شودیم عرضه تومان هزار 1۰ قیمت با بارتره میادین در گسترده صورت به زمینیسیب اینکه بیان با وی

 .رسدیم فروش به محصول این تومان ۸۰۰ و هزار ۹ قیمت با گذشته روز از نیز بازرگام سامانه در کرد:

 شمالی هایاستان 3 از یک هر در برنج تن هزار 10 عرضه*

، کشور در رنجب عرضه به اشاره با خود سخنان از دیگری بخش در ایران روستای تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 مقدس شهر و تهران کالنشهر در برنج عرضه مشکل غذایی امنیت قرارگاه توسط شده اندیشیده تمهیدات با گفت:

 .است شده رفع قم

 هوشمند عرضه و شمالی هایاستان 3 از یک هر در مصرف مورد برنج تن هزار 1۰ رضهع همچنین، وی گفته به

 کمک ما به که الدیجیت حوزه هایپلتفرم سایر و بازرگام سامانه در گذشته روز قم استان و بزرگ تهران در برنج

 .است شده شروع، کنندمی

 ندارد وجود اساسی کاالی قلم 25 در کمبودی*

 کرد: تصریح، داردن وجود اساسی کاالی قلم ۲5 در عمومی ارزاق بازار در کمبودی هیچ اینکه بر دتاکی با فرقادری

 .شودمی انجام غذایی امنیت قرارگاه توسط بازار در روزانه پایش و ایلحظه رصد

 .شد خواهد اندیشده الزم تمهیدات امروز حتما و است موضوع پیگیر نیز کشاورزی جهاد وزیر شد: یادآور وی

 ایام در بخصوص زاربا تنظیم و بازار به آرامبخشی موضوع کرد: بیان ایران روستای تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 و کشاورزی جهاد وزارت در ما همکاران توسط که است مهمی نکته رمضان مبارک ماه ایام و عید، سال پایانی

 .شودمی پایش بازار تنظیم ستاد و غذایی امنیت قرارگاه همینطور

 به بازار پایش به نسبت ایلحظه و روزانه صورت به تقریبا ملی رسانه گفت:، ملی رسانه از تشکر ضمن پایان در وی

 .کندمی کمک ما

 لینک خبر

https://www.farsnews.ir/news/14001116000173/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-25-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 15-11-14۰۰ 13:1۹- فارس خبرگزاری

 توزیع فردا از تومان ارهز 10 کیلویی زمینیسیبآینده/ هفته از داخلی برنج گسترده توزیع 37-5

 شودمی

 خبر کشور در زمینیسیب و برنج قیمت کاهش برای غذایی امنیت قرارگاه مصوبات از کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 .شودمی توزیع بار تره و میوه میادین در تومان هزار 1۰ کیلویی فردا از زمینیسیب، داد

 

 درباره سیما و صدا خبر شبکه زنده پخش در امروز رضازاده یرضاعل، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 بازار در عید تا برنج تن هزار ۲۰۰ شد مصوب کرد: اعالم کشاورزی جهاد وزارت در غذایی امنیت قرارگاه مصوبات

 .شودمی توزیع ندهوشم صورت به خارجی برنج هم بازرگام سامانه در شود. توزیع

 قرار کار دستور در را ایرانی برنج گسترده عرضه آینده هفته برنج حوزه هایاتحادیه شد قرار هم داخلی برنج برای

 .دهند

 ذخایر افزود: زمینیسیب قیمت کاهش درباره غذایی امنیت قرارگاه مصوبات درباره کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 .است شده تکمیل هم صادرات تنی هزار 6۰۰ هدف، کشورداریم داخل ااالن نت هزار 6۰۰، است عالی زمینیسیب

 وجود نیاز رتصو در زمینی سب تن هزار 1۰۰ ورود امکان که شد مصوب غذایی امنیت قرارگاه جلسه در افزود وی

 تومان هزار 1۰ صوبم قیمت به بار تره و میوه میادین در زمینیسیب گسترده توزیع فردا از شد قرار و باشد داشته

 .شود انجام

 و شودمی توزیع تومان ۹۸۰۰ کیلویی زمینیسیب بازرگام سامانه در هم االن افزود: کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 .بگیرند تحویل منزل درب و کنند ثبت را خود تقاضای توانندمی مردم

 و کاهش برای درخواست» عنوان با ایسوژه، گرانی این به اعتراض در، ارسف خبرگزاری «من فارس» مخاطبان

 از خیلی دست گرانی این و شد گران ناگهانی برنج قیمت» است: آمده آن در که اندکرده ثبت «برنج قیمت کنترل

https://www.farsnews.ir/news/14001115000240/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2
https://www.farsnews.ir/news/14001115000240/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2
https://www.farsnews.ir/news/14001115000240/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2
https://www.farsnews.ir/news/14001115000240/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2
https://www.bazargam.com/
https://www.bazargam.com/
https://www.farsnews.ir/my/c/109438
https://www.farsnews.ir/my/c/109438
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 مهار و کنترل مهم کاالی این گرانی و شود پیگیری موضوع تا کنید حمایت، بنددمی برنج خرید برای را خانوارها

  «.شود

 تالش مسئوالن زا پیگیری با و بررسی اخیر هایماه در برنج گرانی دالیل تا اندخواسته خبرگزاری این مخاطبان

 آور سرسام که هاییقیمت با برنج خرید توان مردم آنها گفته به، شود مهار هاگرانی و شده متعادل هاقیمت تا شود

 .ندارند را است رفته باال

 لینک خبر

 

 

 15-11-14۰۰ 11:۲5- فارس خبرگزاری

 هاواسطه حذف تا خارجی برنج توزیع از بازار/ در برنج قیمت کنترل برنامه 38-5

 عمده که کرد صوبت اجرا برای غذایی امنیت قرارگاه در را برنج قیمت کاهش برای اقداماتی کشاورزی جهاد وزارت

 .دارد ادامه رمضان مبارک ماه پایان تا و است ها واسطه حذف برای هوشمند توزیع و خارجی برنج توزیع آنها

 

 یکسال در رانای آمار مرکز هایداده اساس بر داخلی برنج قیمت ، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 برنج قیمت آمار مرکز مثال .رسدمی فروش به بیشتری هایرقم بازار در عمال اما، کرده رشد درصد 57 گذشته

، کرده اعالم ومانت ۲6۰ و هزار 53 را طارم برنج و ومانت 5۰۰ و هزار 51 امسال آذر در را یک درجه هاشمی داخلی

 مردم و باالست بسیار جامعه پایین به متوسط طبقه برایها قیمت این است. اینها از بیشتر بسیار بازار در قیمت اما

 .ودشمی تولید کشور داخل در برنج از زیادی بخش اینکه ویژه به کند مهار را قیمت دولت دارند انتظار

 و کاهش برای درخواست» عنوان با ایسوژه، گرانی این به اعتراض در، فارس خبرگزاری «من فارس» مخاطبان

 از خیلی دست گرانی این و شد گران ناگهانی برنج تقیم» است: آمده آن در که اندکرده ثبت «برنج قیمت کنترل

https://www.farsnews.ir/news/14001115000240/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2
https://www.farsnews.ir/news/14001115000084/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://www.farsnews.ir/my/c/109438
https://www.farsnews.ir/my/c/109438
https://www.farsnews.ir/my/c/109438


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

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

 مهار و کنترل مهم کاالی این گرانی و شود پیگیری موضوع تا کنید حمایت، بنددمی برنج خرید برای را خانوارها

  «.شود

 شتال مسئوالن زا پیگیری با و بررسی اخیر های ماه در برنج گرانی دالیل تا اندخواسته خبرگزاری این مخاطبان

 آور سرسام که هاییقیمت با برنج خرید توان مردم آنها گفته به، شود مهار هاگرانی و شده متعادلها قیمت تا شود

 .ندارند را است رفته باال

 وارداتی برنج هزارتن 1۰۰ توزیع» :عناوین با برنج قیمت افزایش علل درباره هاییپیگیری فارس ترخبرنگارپیش

 جدید رکوردهای» و «آینده هفته از شکر و روغن، برنج هوشمند توزیع»، «بازار آرامش ظحف و هاقیمت کنترل برای

 اکنون و ودب کرده منتشر «خوراکی قلم چند در قیمت کاهش برنج/آهنگ تا لبنیات از هاخوراکی قیمت افزایش

 .کنیممی مطرح را دولت جدید اقدامات

 هاقیمت تعدیل رایب کشاورزی جهاد وزارت به جمهور رئیس دستور *

 اقتصادی ماهنگیه ستاد، است گرفته گرانی غول این با مقابله برای تصمیماتی بازار گرانی وضعیت درک با دولت

 تشکیل جمهور رئیس رئیسی ابراهیم سید االسالمحجت ریاست به (ماه بهمن 1۲) شنبه سه شامگاه هم دولت

 مورد را وراکیخ اقالم و اساسی کاالهای بازار مدیریت ملهج از کشور اقتصادی موضوعات ترین مهم و داد جلسه

 .داد قرار بررسی

 بازار وضعیت فتگیه رصد، دیگر بار جمهور رئیس، خوراکی اقالم بازار وضعیت از گزارشی ارائه از پس جلسه این در

 انجام خوراکی اقالم متقی مدیریت برای را الزم اقدامات، خواست کشاورزی جهاد وزیر از و داد قرار تاکید مورد را

 .دهد

 خارجی برنج تن هزار 200 توزیع *

 و کرد زاربرگ ای العاده فوق نشست، جمهور ریاست دستور پیرو کشاورزی جهاد وزارت غذایی امنیت قرارگاه

 .داشت برنج ویژه به هاقیمت تعدیل درباره مصوباتی

 قیمت آوردن ینپای برای گرفته تصمیم غذایی نیتام قرارگاه کرد: اعالم کشاورزی جهاد وزیر مشاور که طور آن

 .داشت خواهد ادامه عید شب تا و شودمی توزیع برنج تن هزار ۲۰۰ بازار در برنج

 تنظیم نرخ با خارجی برنج، تهران بارتره میادین سازمان و ایزنجیره هایفروشگاه، شد مقرر همچنین، وی گفته به

 .کنند عرضه کنندگان مصرف به بازار
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 و مازندران در رانیای برنج تنی هزار 3۰۰ باالی ذخایر و برنج کمبود عدم به توجه با کرد: خاطرنشان وزیر مشاور

 هایاستان اتحادیه و ایزنجیره هایفروشگاه اتحادیه توسط آینده هفته از نیز ایرانی برنج گسترده عرضه، گیالن

 .شودمی انجام گیالن و مازندران

  منازل درب تحویل و خارجی نجبر هوشمند توزیع*

 تخفیف با هابرنج نای شد: یادآور، منازل درب به پاکستانی و هندی، تایلندی برنج هوشمند توزیع به اشاره با وی

 .شودمی توزیع ویژه

 مصوبات دیگر از ار برنج احتکار و گرانفروشی با جدی برخورد و بازار بر حکومتی تعزیرات سازمان نظارت رضازاده

 .کرد عنوان نشست نای

 .ستا گرفته قرار بازار تنظیم ستاد کار دستور در نیز پاکستان از برنج واردات گفت: پایان در وی

 دارد ادامه رمضان پایان تا بازار به خارجی برنج کافی تزریق*

 کاهش برای ماتیاقدا هم کشاورزی جهاد وزارت تابعه های شرکت از یکی ایران دولتی بازرگانی شرکت سو دیگر در

 .دهدمی انجام داشته افزایش کتاب و حساب بدون گذشته ماههای در که راهبردی محصول این قیمت

 ذخایر ارداتیو برنج تن هزار 15۰ حدود خصوصی بخش برنج از غیر» گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون سیف یزدان

 «.است شده ربازا وارد آن تن هزار 4۹ که است شده عرضه ماه بهمن اول از توزیع هایشبکه طریق از راهبردی

 .داشت خواهد ادامه رمضان مبارک ماه پایان تا و بازار آرامش تا خارجی برنج افزود: سیف

، تومان 1۲5۰۰ کیلویی قیمت با تایلندی برنج خارجی برنج دسته سه» گفت: دولتی بازرگانی شرکت عامل مدیر

 شبکه طریق از هندی برنج و ایزنجیره هایفروشگاه طریق زا تومان ۲۰5۰۰ کیلویی قیمت با پاکستانی برنج

 31 تا هزار ۲4 بین اکنون هم کنندهمصرف برای خارجی برنج قیمت لذا شود؛می عرضه 1۸5۰۰ کیلویی بازرگام

 «.است تومان هزار

 بازار در برنج قیمت افزایش دالیل*

 و عرضه از تابعی قیمت که آنجایی از، شودمی معرفی برنج قیمت رفتن باال اصلی متهم عنوان به نجبر تولید کاهش

 است؟ هیافت کاهش امسال تولید ببینیم حال یابد.می افزایش هاقیمت عرضه کاهش با گویندمی است تقاضا

 خشکسالی او نظر از که بود هکرد اعالم درصد ۲۰ را امسال برنج تولید کاهش کشاورزی جهاد وزیر این از پیش

 .است بوده کاهش این مهم عامل

https://www.bazargam.com/
https://www.bazargam.com/
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 داخل برنج تولید تنی هزار 500 کاهش*

 به برنج لیدتو میزان، گذشته سال سابقهبی خشکسالی بدلیل گوید:می هم دولتی بازرگانی شرکت مدیرعامل سیف

 تن هزار 3۰۰ و میلیون دو به ولیدت میزان گذشته سنوات در که حالی در، یافت کاهش تن هزار۸۰۰ و میلیون یک

 .شد هاقیمت افزایش و بازار در برنج عرضه در شوک ایجاد موجب تولید کاهش این که بود رسیده هم

 داخل در خارجی برنج شدن گران عامل نیمایی ارز و جهانی قیمت رشد*

 هاییمتغیر، شتهدا افزایش تهگذش سال به نسبت خارجی برنج قیمت اینکه بیان با دولتی بازرگانی شرکت گفته به

 .دانست افزایش این علل از ار هدف هایبازار در محصول جهانی قیمت و نیمایی ارز افزایش مثل

 برنج گرانی دیگر عامل کشاورزان تولید هزینه رشد و تورمی انتظارات*

 انتظارات و هابنگاه هزینه، کشور بر حاکم تورم گفت: و کرد اشاره کشاورزان برای برنج تولید هزینه افزایش به وی

 .شودمی داخل برنج قیمت افزایش موجب تورمی

 قیمتها رشد برای عاملی هم سودجویی و داللی*

 و شودمی تعیین ضاتقا و عرضه میزان براساس روزانه هاکوبیشالی در برنج قیمت افزود: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 به جدید خرید که است کسانی دست در برنج بازار اختیار لذا، شودمی انجام شالیکاران میان در قیمت کشف این

 .کنندمی اضافه بازار

 اصلی اولویت نجبر، کند کنترل را بازار یهاقیمت تا کرده مامور را کشاورزی جهاد وزارت، جمهور رئیس که حال

 از بسیاری ظرن از و اشتهد گذشته یکسال در را قیمت افزایش بیشترین که است محصوالتی جزو زیرا باشد باید

 .است رفته خاص ایعده جیب به آن سود که است اصولی غیر و منطقی غیر کارشناسان

 هم آن اجرای نحس بر باید، گیردمی غذایی امنیت قرارگاه در که تصمیماتی بر بایدعالوه کشاورزی جهاد وزارت

 .باشد داشته جدی نظارت

 لینک خبر
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 15-11-14۰۰ 1۰:44- فارس خبرگزاری

 برند؟می کجا را مرغ زواید و قرمز/پوست گوشت قیمت افزایش و مرغ بازار در ثبات 39-5

 صادرات نآ اصلی دلیل که شده گران بازار در قرمز گوشت و زنده دام قیمت، است حاکی فارس یمیدان گزارش

 کرده گرانی آهنگ هممرغ ، تخمرسدمی فروش به قانونی غیر و گران مرغ قطعات اما، شده ثبات با مرغ بازار، است

 .است

 

 آرامی ضعیتو، محصول چند از غیر به پروتئینی محصوالت بازار، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .هستند قیمت کاهش انتظار در آنها و نیست بخشرضایت کنندگان مصرف برای هاقیمت چه گر، دارد

 بازار در قرمز گوشت و زنده دام افزایش*

 زنده دام از ،قمیت افزایش این البته، داشته افزایش گذشته هفته چند در گوسفند و گوساله قرمز گوشت قیمت

 .کرد سرایت گوشت بازار به و شد شروع

 دپو مرزها در زیادی هایدام و کرد آزاد را زنده دام صادرات کشاورزی جهاد وزارت که شد شروع اینجا از داستان

 به را ودخ دام، داخل در دام فروش جای به، دادندمی ترجیح دامداران .شود صادر عراق کشور به تا شدند

 دام قیمت، کشید باال هاقیمت و شد کم داخلی زار با در عرضه بنابراین، بفروشند یالتربا قیمت با صادرکنندگان

 .رسید صادرات مقصد به تومان هزار ۹۰ کیلویی به تومان هزار 55 کیلویی از زنده

 فروش به مانتو هزار 67 کیلویی تهران 1۹ منطقه در زنده دام قیمت، است حاکی فارس خبرنگار میدانی گزارش

 یعنی، است الصخ گوشت کیلو نیم معادل زنده دام کیلو هر بود. تومان هزار 6۰ گذشته هفته قیمت این که ودرمی

 از بیش اکنون قیمت، دارمغازه سود نرخ شدن اضافه با اما، رسد فروش به قیمت این برابر دو باید خالص گوشت

 .است شده تومان هزار 17۰

https://www.farsnews.ir/news/14001114000670/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7
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 عامل زنده مدا صادرات » گفت: فارس خبرنگار با وگوگفت در هم فندیگوس گوشت اتحادیه رئیس ملکی اصغر علی

 و خرداد هایماه در زایش فصل در باید و نیست صادرات فصل اکنون من نظر از اما، است شده گوشت قیمت رشد

 «.شود انجام زنده دام صادرات تیر

 و شده آنها هایخواسته تسلیم، اهاتحادیه فشار تحت کشاورزی جهاد وزارت که گفت هم را این مسئول این

 .ودش انجام نباید فصل این در حداقل، نیست صادرات برای شرایط گرنه و است کرده آزاد را صادرات

 کردند اصرار کننده تولید هایاتحادیه اخیرا، کندمی وارد گوشت تن هزار 15۰ ساالنه داخل نیاز تامین برای ایران

 دکردن وادار را ورود ازهت وزیر اصرار با سیزدهم دولت ورود بدو در اینها، شود صادر باید و شده بیشتر کشور تولید که

 .کند صادر را زنده دام صادرات مجوز که

، شدمی صادر اطراف عربی کشورهای به زنده دام که شد منتشر مجازی فضای در زیادی های کلیپ آن از پس

 جهاد وزارت امد امور معاون حتی، است نکرده لغو هم را هزند دام صادرات اما، نکرد تایید جهاد وزارت گرچه

 «.دارد ادامه صادرات» کرد: اعالم کشاورزی

 زیاد دام اگر، گفتندمی، کشاورزی جهاد وزارت سوی از صادرات مجوز صدور ابتدای در زنده دام صادرات منتقدان

 تزریق بازار به، تاس نیاز که فصولی در و دکن سازی ذخیره و خریداری کشور دام امور پشتیبانی شرکت، شده تولید

 هداد ترجیح جهاد وزارت که داشته اعتبار به نیاز کار این هم شاید دارد. دولت برای بیشتری هزینه واردات زیرا، کند

 .شود صادرات داخل در خرید جای به

 است مشوش مرغ قطعات بازار اما ثبات با مرغ قیمت بازار*

 می فروش هب تومان هزار 31 کیلویی مرغ قیمت، تهران 1۹ منطقه در، است حاکی ارسف خبرنگار میدانی گزارش

 به مغازه برخی اما، ارندد باال فروش انگیزه شاید و اندهنکرد ثبت را مرغ نرخها قیمت تابلو در ها فروشگاه برخی، رود

 .کردمی عرضه مصوب نرخ

 قبال، رسدمی فروش به تومان 5۰۰ و هزار 67 تا 5۰۰ و هزار ۲۹ از قطعات، است نوسان پر مرغ قطعات قیمت

 کرونا ویروس شیوع عامل دوم، زندمی دامن گرانفروشی به نخست ؛ بود شده ممنوع دلیل دو به مرغ قطعات فروش

 و اندهداد ستد از را خود شغل کارگر هزار ۲۰ که شد گیرندگان تصمیم به شدید فشار و هجمه آن از پس، شودمی

 ارهب این در تاکنون اما دیاب ادامه، کندمی اعالم بازار تنظیم ستاد که مصوبی نرخ به فروشی قطعه دوباره که بود قرار

 .رودمی فروش به مرغ مصوب نرخ برابر دو از بیش مرغ قطعات ولی، است نشده گرفته تصمیم
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 را مرغ قطعه ،کنندگان اجعهمر به و بودند کرده خالی درسته مرغ از را خود ویترین فروشندگان برخی معموال

 .خریدندمی باالجبار آنها و دادندمی پیشنهاد

 مرغ کردن پاک به فروشندگان عجیب اشتیاق*

 مردم اقبال از پس است مدتی اما، بود رایگان قبال، دارد وجود مرغ کردن پاک برای فروشندگان بین عجیبی اشتیاق

 .گیرندمی تومان 1۰۰۰ قطعه هر برای فروشندگان، طلب راحت

 روز تا شودمی انباشته، کنندمی رها آنجا را مرغ زواید کال و دم و بال نوک، پوست که است میز زیر بزرگی سطل

 .کندمی خریداری محل هایفروشگاه از را اینها همه و آیدمی یکی بعد روزهای هم شاید و بعد

 جوالن آن روی هم ها مگس و، پیداست تریم چندین از تعفن بوی که دشومی انبار تل آبی هاینیسان داخل

 ها محموله شود.اینمی استفاده کالباس و سوسیس تولید های کارخانه در اینها که شدمی گفته قبال دهند.می

 .شوندمی جابجا شب عمدتا

 مرغ دزوای از پر آبی نیسان شهر تاریکی در که آباد عبدل منطقه شهر خیابان در فارس خبرنگار مشاهدات اساس بر

 رسیدمی مشام به بدی بوی، داشت نگه او و دارد نگه را ماشین که داد عالمت وی به فارس خبرنگار، کردمی جابجا

 دست به یکجا را غذا همه این که اقبالشان و شانس به ظاهرا، داشتند آواز و رقص محموله این باالی حشرات انواع و

 .بود زیرسرا ماشین زیر از هم مرغ شیرابه و اندهآورد

 درست صابون اینها از نهکارخا در است قرار و برم می ورامین جاده به را اینها» گفت: فارس خبرنگار به نیسان راننده

 در هم ندگوسف دنبه قیمت شدن گران البته «کارخانه. به برند می فردا و شودمی ریخته امشب آنجا، کنند

 .نیست اثیرت بی صابون ساخت در دنبه با مرغ چربی جایگزینی

 ماجراست؟ این کجای مردم سالمت کجاست؟ نظارت چگونه؟ مرغ از صابون که حیرانم هنوز و

 است کرده گرانی آهنگمرغ تخم*

 5۰ ایشانه تا را هاقیمت فروشندگان اما، است تومان هزار 43 ای شانه کرده تصویب بازار تنظیم ستاد که نرخی

 دیگری پرنده تخم، شودمی شک که است کوچک حدی به هامرغ تخم اندازه دیگر نکته اند.برده باال تومان هزار

 !باشد

 شد گران هم باز ماهی*

 .رسدمی فروش به هزارتومان 7۸ آال قزل کیلو هر، است شده گران هم باز گران ماهی
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 کیلو هر نرکت بندر ماهی بازار در که، است حاکی گلستان استان از فارس خبرنگار گذشته هفته میدانی گزارش

 .رسیدمی فروش به تومان هزار ۸۰ تا 7۰ کپور ماهی، تومان هزار 1۸۰ تا 17۰ قیمت به سفید ماهی

 :است شرح این به تهران بازار در پروتئینی محصوالت انواع قیمت

 تهران بازار در پروتئینی محصوالت قیمت

 ()تومان قیمت ()کیلوگرم کاال

 176000 گوساله ران گوشت

 176000 دست و ران گوشت

 183000 گوسفندی ران

 129000 کرده چرخ گوشت

 109000 منجمد گوشت

 155000 گوساله جگر

 31000 مرغ

 38000 استخوان به مرغ سینه

 29500 مرغ ران

 33500 کمر بدون مرغ ران

 55500 استخوان بدون مرغ سینه

 67500 مرغ فیله

 34000 مرغ بال

 34000 مرغ کتف

 39000 مرغ کمر

 12000 مرغ گردن

 49000 مرغ ساق

 43000 بوقلمون

 109000 منجمد گوشت

 78000 آال قزل ماهی
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 155000 گوساله جگر

 15000 مرغ دل

 9000 مرغ جگر

 14000 سنگدان

 6000 مرغ پای

 25500 گوساله پاچه

 12000 گوساله قلم

 30000 گوساله سرسینه

 40000 گوسفند سینه سر

 90000 دنبه

 لینک خبر

 

 

 15-11-14۰۰ ۰۹:۰1- فارس خبرگزاری

 تأمین بابت مسووالن قول و باال هایقیمت از مردم گله /میوه روزهای این بازار از فارس گزارش 40-5

 عید شب میوه

 ماه دو یکی به تنسب تقریبا اما است البا هامیوه برخی قیمت که است آن از حاکی میوه بازار از میدانی گزارش

 و روندمی فروش هب کننده خیره هایقیمت با هم خارجی های میوه حال این با، کندمی طی را ثباتی با روند گذشته

 .باشد قیمت افزایش برای داخلی هایقیمت به سیگنالی نوعی به شاید

 

https://www.farsnews.ir/news/14001114000670/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7
https://www.farsnews.ir/news/14001113000934/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C-%DA%AF%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%E2%80%8C-%D9%88
https://www.farsnews.ir/news/14001113000934/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C-%DA%AF%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%E2%80%8C-%D9%88
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 رابطه این در یمشومی نزدیک میوه بیشتر مصرف زمان و دعی ایام به، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 نگرانی و شده مانجا کافی ازهاندهب عید ایام برای میوه سازیذخیره گویندمی هم کشاورزی جهاد وزارت مسئوالن

 .ندارد وجود

 به کندمی طی ار ثباتی با روند گذشته ماه دو یکی به نسبت تقریبا اما است باال هاقیمت برخی میوه بازار در

  .دارد افزایش که مورد چند استثنای

، است تومان زاره ۲۰ محدوده در میوه انواع قیمت دهدمی نشان تهران 1۹ منطقه از فارس خبرنگار میدانی گزارش

 خصوصا مردم الح این با است نداشته وجود آنچنانی نوسان و بوده ثابت تقریبا گذشته ماه چند درها قیمت این

 .دارند گله میوه باالی قیمت از، کارگر و ندکارم قشر

 به نسبت چه گرا قیمت این، است یافته افزایش کیلو هر در تومان هزار 15 از بیش به زمینیسیب قیمت تازگی به

 ویژه به اردد مردم خانوار سبد در زیادی سهم که جهت آن از اما نیست زیادی قیمت خوراکی اقالم برخی قیمت

 .دارد بیشتری تاثیر جامعه درآمد کم اقشار برای

 

 تومان 355۰۰ کیلویی تهران بازار در موز، دارند باالیی و کننده خیره هایقیمت خارجی هایمیوه بین این در

 زاره 5۰ یکیلوی تا و دشومی بیشتر هاقیمت شویممی ترنزدیک تهران شمال سمت به چه هر و است خورده قیمت

 وارداتی محصول ینا به مرور به مردم ذائقه گذشته یهاسال از اما نیست ایران بومی موز میوه رسد؛ می هم تومان

 و هاعیادت، سیعرو و عزا میوه، است کم چیزی نباشد اگر، انگار شده زندگیشان ضرورت جزو اکنون و کرده عادت

 .وارداتی میوه این است شده هامیهمانی

 در گران هایقیمت هب موز اما شد خارج کشور از محصول این واردات برای نیمایی ارز دالر ها میلیونها سال البته

 بتواند ارداتیو میوه یک که است بوده ماجرا این پشت فرهنگی جریانی هم شاید گرفت؛ قرار مردم پذیرایی میز

 .سازد متنعم اآنر کنندگان وارد، پرده پشت در البته و کند باز جا مردم دل در چنین
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، رود می فروش هب هزارتومان 135 قیمت به آن کوچک عدد یک هر که، است «آناناس» بازار در دیگر یواردات میوه

 در میوه وناگونگ تنوع همه این وجود با چرا که نیست روشن هنوز بسیاری برای ها میوه گونه این واردات فلسفه

 .شود وارد هامیوه اینگونه باید، داریم تولید جهانی رکوردهای که کشور

 به مردم ذائقه که یمدت از پس اما شودمی وارد تفنن برای امروز هامیوه نوع این شاید، کارشناسان برخی عقیده به

 که یمشومی کاالیی به وابسته سادگی همین به و، نداشت دشومین که دشومی ضروری میوه نوعی کندمی عادت آن

 قرار استفاده مورد بدن نیاز تکمیل و تغذیه برای که داریم یزیاد های میوه و نیست مهم آن نبود و بود هم چندان

 .گیرد

 

 ملی منافع با خارجی های میوه واردات تضاد دلیل دو *

 کشور ارز ینکها نخست، است کشور ملی منافع با تضاد در جهت دو از خارجی هایمیوه واردات معتقدند کارشناسان

 شرایط در ویژهبه را ضروری کاالهای آن جای به توانمی که دهدیم هدر است نیمایی االن و دولتی قبال که را

 .کرد وارد تحریم

 سایر رقابت، کنندمی خوش جا باال هایقیمت با هامغازه ویترین در که زمانی هامیوه این اینکه دوم

 .شودمی ها میوه سایر گرانی یبرا عاملی و شودمی شروع باال قیمت هایمیوه این با هامیوه

 واردکنندگان، ینیمای بعدا و دولتی ارز قیمت تفاوت از استفاده طمع با گذشته یهاسال در که است این واقعیت

 و نارگیل، آناناس، زمو وارداتی خارجی میوه قلم چهار دارد؛ ادامه نیز اکنون و انددمیده واردات تنور به همواره

 انواع تا گرفته ایاپاپ از است بسیار نیز دشومی وارد قاچاق که هاییمیوه البته .شودمی وارد دولت مجوز با انبه

 .دارد وجود استوایی هایمیوه
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 جهان در ایران میوه 68 پانزدهم تا اول جایگاه*

 نخست هجایگا کشاورزی محصول 6۸ در باغی و زراعی، کشاورزی محصوالت تولید در ایران فائو آمارهای اساس بر

 دنیا در یوهم تولید سرانه داریم. را اول مقام آفریقا شمال و خاورمیانه در میوه تولید در و دارد را جهان پانزدهم تا

 هشتم رتبه انایر مختلف یهاسال در همچنین رسد. می کیلوگرم ۲۰۰ به ما کشور در رقم این و است کیلوگرم ۸۰

 جهان کشور 1۰۰ به تتولیدا این اورزیکش جهاد وزارت اعالم طبق و دارد اختیار در میوه تولید در را دنیا دهم تا

 شودمی صادر

 از، شوندمی یافت کشور این در هامیوه از متنوعی انواع امروزی ایران ارتفاعی و توپوگرافیک، اقلیمی تنوع دلیل به

 دنیا در غیبا محصول 15 در سردسیر؛ و معتدل مناطق در روینده هایمیوه تا گرفته، گرمسیری نیمه خرماهای

 .کنیممی تولید را جهان کشاورزی محصوالت از درصد 4 و هستیم برتر کنندهتولید 1۰ جزو

 استاندارد مصرف رانهس چهارم یک میزان به اما داریم را میوه جهانی تولید سرانه برابر ۲.5 که اینجاست مهم نکته

 .کنیممی تغذیه هامیوه از جهانی

 و سبزی اقسام و اعانو متنوع بسیار صادرکننده و تولیدکننده جهان در اقلیمی تنوع پنجم رتبه داشتن با کشورمان

 واعان و سیر انواع، زمینیسیب، خیار، کاهو، فلفل انواع، کلم انواع، هویج، بادمجان، هندوانه، خربزه قبیل از صیفی

 تولید در، چهارم هرتب در هندوانه تولید در، جهان سوم رتبه در خربزه و خیار تولید در طوریکهبه، است سبزیجات

 شانزدهم رتبه رد کاهو تولید در و جهان سیزدهم رتبه در سیر و زمینیسیب تولید در، هفتم رتبه در فرنگی گوجه

 .دارد قرار جهان

 دوم رتبه در تن یلیونم یک با نیز تولید نظر از و اول مقام دنیا در خرما هکتاری هزار ۲44 کشت زیر سطح با ایران

 دارد قرار
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 را جهان در نخست جایگاه توت انواع و دارهسته هایمیوه، زعفران، خاویار، زرشک، پسته محصوالت تولید در ایران

، هندوانه تولید رد است. گرفته قرار جهان دوم رده در زردآلو و خرما تولید در ایران همچنین دارد. اختیار در

 .است کرده خود آن از را جهان سوم جایگاه هم خیار و انجیر، سیب، ملون انواع و خربزه، گیالس

 دست به را خود بازار است شایسته آیا تولید در تنوع از حجم این با که است سوال جای این و

 ببریم؟ حاشیه به را خود بومی محصول کم کم و بسپاریم کنندگان وارد و داتیوار محصوالت

 

 زمینیسیب گرانی تا سیب و مرکبات قیمت ثبات از بازار/ در میوه انواع روز قیمت*

 :است شرح این به تهران 1۹ منطقه در میوه انواع قیمت، فارس خبرنگار میدانی گزارش اساس بر

 (نقیمت)توما (میوه)کیلوگرم

 35500 موز

 135000 (ای آناناس)دانه

 30000 ازگیل

 15000 کاهو

 29800 کینو نارنگی

 19800 خونی پرتقال

 12900 تامسون پرتقال

 19500 زرد سیب

 19800 قرمز سیب

 35500 ترش لیمو

 23500 ساری نارنگی



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

16۸ http://awnrc.com/index.php  

 16900 بادمجان

 16900 مسمایی کدو

 8900 فرنگی هویج

 13900 شلغم

 9800 زهلبوتا

 13900 زمینیسیب

 9900 سفید پیاز

 10500 زرد پیاز

 12500 قرمز سفید کلم

 28000 انار

 است تامین عید شب میوه *

 جهاد وزارت سئوالنم پیام و بوده ثابت تقریبا گذشته ماه چند در سیب و مرکبات انواع قیمت، گزارش این اساس بر

 .دهدمی را مناسب قیمت با و میوه فراوانی با عیدی نوید هم کشاورزی

 و سیب ازیس ذخیره و است کافی تولیدات گوید:می عید شب میوه تامین باره در روستایی تعاون سازمان رئیس

، مهاجر اعلیرض اخیرا هم را حرف همین مشابه .ندارد وجود مشکلی هیچ و است شده انجام کامل هم مرکبات

 عید شب میوه نتامی باره در مشکلی هیچ مردم که کرد امیدواری ازابر و گفت کشاورزی جهاد وزیر زراعت معاون

 .داشت نخواهند

 زمینیسیب قیمت افزایش از مردم انتقاد *

 فتیمر که ردمم سراغ به هم فارس میدانی گزارش در و دارد برابری دو تقریبا رشد روزها این زمینیسیب قیمت

 اخیرا البته است نآذربایجا و عراق کشور به صادرات زمینیسیب تقیم افزایش دلیل، دارند گله موضوع این از اغلب

 با گووگفت در کشور نباتات حفظ سازمان معاون، قائمیان که بود شده متوقف هم ازبکستان به زمینیسیب صادرات

 «.است شده برقرار دوباره ازبکستان به زمینیسیب صادرات» که گفت فارس خبرنگار

  سیستم این به میوه ورود تقاضای و کاال اینترنتی توزیع تمسیس از مردم رضایت *
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 زیادی مشغله ردمم همه که امروز شرایط در ویژه به کاال اینترنتی توزیع که گفتند فارس خبرنگار به مردم برخی

 در هم یوهم فروش است بهتر و شده کمتر اینترنتی فروش نقص و عیب، قبل به نسبت و است خوب بسیار دارند

 هوشمند عتوزی کشور روستایی تعاون سازمان اخیرا .شود انجام اینترنتی فروشندگان توسط تر گسترده حجم

 ثبات وانستت هوشمند سامانه این کار ابتدای و زد کلید «بازرگام سامانه» عنوان تحت را کشاورزی محصوالت

 سرعت که رسدب محصول ۲5 به مانهسا این در عرضه که شد قرار و کند ایجادمرغ تخم و مرغ بازار در را نسبی

 های حلقه کردن کم با تواندمی گسترده سطح در بازرگام سامانه در میوه عرضه .است شده کند بسیار تکمیل

 .دباش اشتهد کنندهتولید برای هم خوبی سود حاشیه و برسد کننده مصرف دست کمتری قیمت به، واسط

 به رسیدن تا تولید از کشاورزی محصوالت مدیریت وظیفه جمهور سرئی دستور به امسال از کشاورزی جهاد وزارت

 صمت و ورزیکشا جهاد وزارتخانه دو بین بازار های گرانی مقصر این از پیش اگر، دارد را کننده مصرف دست

 ایخانهوزارت .ستا روشن چیز همه، جهاد وزارت به انتزاع قانون وظایف خوردن برگشت با اکنون اما بود سرگردان

 هر البته و دارد عهده به را صادرات و بازار قیمت تا گرفته بازاررسانی و بازار از کار صد تا صفرکند می تولید که

 .شد خواهد وزارتخانه همان متوجه باشد هم ایرادی و نقصان

 بازار در میوه قیمت ثبات تداوم برای ضروری اقدامات *

 و تولید پر شده صالحا بذور از استفاده، یابد کاهش تولید هزینه یدبا نخست بازار در میوه قیمت ثبات تداوم برای

 هم مزارع به قیقتح و پژوهش نفوذ ضریب افزایش، کشاورزی مکانیزاسیون، اراضی سازی یکپارچه، بیماری به مقاوم

 .باشد کارساز تواندمی

 بسیار گری اسطهو و داللی ورود ایهدروازه سنتی روش در، شود اصالح بازارسانی و بازار توزیع نظام اینکه دوم

 .شود جایگزین نوین هایفناوری با باید سازیهوشمند سیستم، است

 تولید سود که اشدب نحوی به و موقع به تامین برای ابزاری و شود کنترل باید واردات و صادرات سیاست اینکه سوم

 .شود لحا  دو هر کننده مصرف و کننده

 لینک خبر

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001113000934/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%E2%80%8C-%DA%AF%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%E2%80%8C-%D9%88
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 13-11-14۰۰ 17:۲4- فارس خبرگزاری

 یافت کاهش درصد 35.4 صنعتی هایمرغداری تولید قیمت شاخص 41-5

 شابهم فصل به نسبت کشور صنعتی هایمرغداری بخش تولیدکننده قیمت شاخص تغییرات 14۰۰ پاییز فصل در

، ( درصد 6۸.۸) قبل فصل در اطالع همین با مقایسه در که است بوده درصد 33،4 نقطه( به نقطه )تورم قبل سال

 .است داشته کاهش درصد واحد 35.4

 

 فصل در، یافت کاهش صنعتی هایمرغداری در تولید قیمت شاخص، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 قبل الس مشابه فصل به نسبت کشور صنعتی هایمرغداری بخش تولیدکننده قیمت شاخص تغییرات 14۰۰ پاییز

 واحد 35.4، صد(در 6۸.۸) قبل فصل در اطالع همین با سهمقای در که است بوده درصد 33،4 نقطه( به نقطه )تورم

 .است داشته کاهش درصد

 بر) کشور صنعتی هایمرغداری بخش کننده تولید قیمت شاخص 14۰۰ سال پاییز فصل در آمار مرکز اعالم طبق

 فصل به تنسب و درصد ۲.۸ (فصلی تورم) قبل فصل به نسبت که است بوده 4۹3،۸ با برابر (13۹5=1۰۰ مبنای

 .است یافته افزایش درصد 33.4 (نقطه به نقطه تورم) قبل سال مشابه

 قبل سال مشابه دوره به نسبت نیز جاری فصل به منتهی فصل چهار قیمت شاخص میانگین بررسی مورد فصل در

 .است یافته افزایش درصد 6۹.۰ ساالنه( تورم )نرخ

، خواکیمرغ ، تخمدرصد 11 دار نطفهمرغ ، تخمرصدد ۲ کود، درصدی 5۹ سهم با گوشتی مرغ، فارس گزارش به

 هاییمرغدار شاخص در اقالم کل درصد 6 روزه یک جوجه و درصد یک پولت، درصد یک حذفی مرغ، درصد ۲۰

 .هستند کشور صنعتی

https://www.farsnews.ir/news/14001113000708/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-354-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 در تولید متقی درصدی ۸.۸ افزایش با، است لمس قابل مرغ برای آن قمیت روند که گوشتی مرغ جدول آمار طبق

 .شد محاسبه آن قبل فصل به نسبت که شد روبرو ییزپا

 فصلی تورم

 بلق فصل به نسبت کشور صنعتی هایمرغداری بخش دکنندهتولی قیمت شاخص تغییرات 14۰۰ پاییز فصل در

 درصد واحد 1۲.3، ( درصد 15.1) قبل فصل در اطالع همین با مقایسه در که رسید درصد ۲،۸ به فصلی( )تورم

، درصد( 17.1) "کود "قلم به مربوط افزایش بیشترین، صنعتی هایمرغداری هایقلم میان در .است یافته کاهش

 جوجه» قلم به مربوط کاهش بیشترین و ( درصد 3.1) " خوراکیمرغ تخم " قلم به مربوط افزایش کمترین

 .است درصد( 6.۸) «یکروزه

 نقطه به نقطه تورم

 مشابه فصل به کشورنسبت صنعتی هایمرغداری بخش لیدکنندهتو قیمت شاخص تغییرات 14۰۰ پاییز فصل در

، ( درصد 6۸.۸) قبل فصل در اطالع همین با مقایسه در که است بوده درصد 33،4 نقطه( به نقطه )تورم قبل سال

 محصوالت تولیدکنندگان توسط دریافتی قیمت میانگین، عبارتی به است. داشته کاهش درصد واحد 35.4
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، 13۹۹ پاییز فصل به نسبت 14۰۰ پاییز فصل در، کشور داخل در خود هایقلم تولید ازای به تیصنع هایمرغداری

 مرغ" قلم به مربوط نقطه به نقطه تورم کمترین، صنعتی هایمرغداری هایقلم بین در دارد. افزایش درصد 33.4

 .است د(درص 7۲.۸) "روزهیک جوجه " قلم به مربوط آن ترینبیش و درصد( ۲3.۸) "گوشتی

 ساالنه تورم

 فصل ارچه در کشور داخل در کشور صنعتی هایمرغداری محصوالت تولیدکننده قیمت شاخص میانگین تغییرات

 در اطالع نهمی به نسبت که رسید درصد 6۹،۰ به قبل سال در مشابه مدت به نسبت 14۰۰ پاییز فصل به منتهی

 هایمرغداری هایقلم میان در، بررسی مورد فصل در .دهدمی نشان کاهش درصد واحد 15، ( ۸4.۰)قبل فصل

 به مربوط آن ترینبیش و ( درصد 4۹.5) " خوراکیمرغ تخم " قلم به مربوط ساالنه تورم کمترین، کشور صنعتی

 .است (درصد 11۸.7) "روزهیک جوجه" قلم

 استانی شاخص

 شاخص که دهدمی نشان 14۰۰ پاییز در کشور صنعتی هایمرغداری محصوالت تولیدکننده قیمت شاخص بررسی

 به مربوط زایشاف میزان بیشترین است. بوده رو روبه افزایش با قبل فصل به نسبت کشور هایاستان اکثر در کل

 بیشترین است. بوده درصد 3.۰ با قزوین استان به مربوط افزایش میزان کمترین و درصد ۲۹،۰ با اردبیل استان

 .است درصد -۸.۲ با رضوی خراسان استان به وطمرب نیز کل شاخص کاهش میزان

 با هااستان تمامی در، قبل سال مشابه فصل به نسبت جاری فصل در کل شاخص که دهدمی نشان هابررسی

 افزایش میزان مترینک و درصد ۸۸،7 با اردبیل استان به مربوط افزایش میزان بیشترین است. بوده رو به رو افزایش

 .بود خواهد درصد 6.۹ با ایالم استان به مربوط آن

 لینک خبر

 

 

 13-11-14۰۰ 14:5۲- فارس خبرگزاری

 قیمت رشد عامل سودجویی است/انگیزه قانونی غیر برنج قیمت شافزای 42-5

 .دانست نیغیرقانو و رویهبی، بازار در را برنج قیمت افزایش تهران غذایی مواد بنکداران اتحادیه دبیر

https://www.farsnews.ir/news/14001113000708/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-354-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14001113000543/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
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 از برنج قیمت رویه بی افزایش از انتقاد با حسنی قاسمعلی سیما؛ و صدا از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 .باشند داشته قانونی برخورد تخلف این با خواست ئوالنمس

 ضعیتو این در عده یک متاسفانه که کنندمی تعیین شمالی استان 3 مناطق کشاورزان را هانرخ گفت: وی

 .کنندمی سودجویی

 دو از غیر به گفت: ماه بهمن ابتدای در برنج قیمت درصدی 17 افزایش درباره سوالی به پاسخ در همچنین حسنی

  .نبودیم شاهد را زیادی تغییر برنج انواع بقیه در داشتیم قیمت تغییر هاآن در که برنج نوع

 .ردندا وجود زمینه این در کمبودی هیچ و است موجود کافی ازهاندهب خارجی و داخلی برنج گفت: وی

 لینک خبر

 

 

 13-11-14۰۰ 14:1۲- فارس خبرگزاری

 سال یک در قیمت درصدی 60 رشد برنج/ قیمت مداوم ایشافز عامل «گرانواسطه» 43-5

 قیمت به زکشاور از محصول این، دارد مختلف موارد در ریشه که است مشکالتی از برنج قیمت مداوم افزایش

 مردم البغ قوت این قیمت رشد اصلی دالیل از گریواسطه و سودجویی بین این در اما شودمی خریداری کمتری

 .است

https://www.farsnews.ir/news/14001113000543/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14001113000258/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001113000258/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C
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 و است بوده توجه قابل بسیار گذشته سال یک در برنج قیمت رشد، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار رشگزا به

  .ستا مطلب این موید نیز صمت وزارت سوی از اساسی کاالهای قیمت از شده منتشر آمار آخرین بررسی

 برنج قیمت و درصد 5۹.5 گذشته سال مشابه مدت به نسبت امسال ماهه ۹ در اعالم طارم برنج قیمت اساس براین

  .است هیافت افزایش درصد 56.6 گذشته سال مشابه مدت به نسبت امسال ماهه ۹ در یک درجه هاشمی داخلی

 آذر در ریال 53363۰ به که بوده ریال 3344۹7 معادل 13۹۹ آذر در اعال طارم برنج کیلوگرم هر قیمت بنابراین

  .است یافته افزایش 14۰۰

 به 14۰۰ رآذ در که بوده ریال 3۲۸75۹ معادل 13۹۹ آذر در یک درجه هاشمی برنج یلوگرمک هر قیمت همچنین

  .است یافته افزایش ریال 514۹7۰

 بازه در تایلندی رنجب قیمت البته، است یافته افزایش درصد 14.۹ شده یاد زمانی بازه در نیز پاکستانی برنج قیمت

  .است داشته کاهش درصد 7.۲ شده یاد زمانی

 

 خبرگزاری ادیاقتص خبرنگار با وگوگفت در، غذایی مواد بنکداران اتحادیه رئیس، حسنی علیقاسم، بارهاین در

 جستجو کشور لِشما در باید را برنج قیمت افزایش دالیل داشت: اظهار، برنج قیمت شدید رشد تایید ضمن، فارس

 .کرد
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 محصول یک قیمت کارگری یهاهزینه، نقل و حمل، سم ،کود جمله از مختلفی یهاهزینه اگرچه داشت: اظهار وی

 کشور مالش در دالالن و فروشان عمده برخی توسط برنج قیمت رسدمی نظر به اما کندمی تعیین را کشاورزی

  .است افزایش حال در مدام محصول این قیمت هاسودجویی با و شودمی تعیین

 کند ریداریخ را خود محصول قیمتی هر به بنکدار است مشخص کامال فروش خرده و بنکدار سود داشت: اظهار وی

 درصد 1۲ اکثرحد با را خود کاالی نیز فروش خرده و رساندمی فروش به سود درصد سه با را خود کاالی حداکثر

  .کندمی عرضه خرید قیمت به نسبت سود

 77 تا 47 بین هاداریبنک در حاضر حال رد ایرانی برنج انواع قیمت داشت: بیان غذایی مواد بنکداران اتحادیه رئیس

 .باشد ربیشت درصد 1۲ تا اندتومی حداکثر ها فروشی خرده در کاال این قیمت بنابراین است تومان هزار

 در دارانبنک گفت:، گیردمی صورت سودجویی کشور شمال در ایرانی برنج قیمت تعیین در اینکه بیان با وی

 کشور مالش در محصول این قیمت بنابراین و ندارند دخالتی قیمت تعیین رد کشور شمال از غیر به شهرهایی

  .هستیم کننده عرضه و خریدار فقط ما و دشومی تعیین

 هاقیمت شافزای مانع و کنند بررسی را برنج قیمت افزایش علت باید مسئول هایسازمان داشت: اظهار حسنی

 شده برنج یمتق افزایش موجب نیز هایی سودجویی رسد می نظر هب اما است باال محصول این تولید هزینه، شوند

  .است

 به نسبت 14۰۰ آذر در درصد 75.۹ سفید شکر قیمت، صمت وزارت سوی از شده منتشر گزارش ترینتازه براساس

 در ریال 14۹1۰۲ به ۹۹ آذر در ریال ۸474۲ از مصرفی کاالی این از کیلوگرم هر قیمت و داشته افزایش ۹۹ آذر

  .است یافته افزایش 14۰۰ آذر

 شده یاد مانیز بازه در تازه مرغ گوشت و گوسفندی گوشت، گوساله گوشت مانند نیز دیگر مصرفی کاالهای قیمت

  .است داشته افزایش درصد ۲4.۸ و درصد 1۹.5، درصد 4۲ ترتیب به

 هر قیمت هک است آن از اکیح نیز ای زنجیره هایفروشگاه در برنج انواع قیمت مشاهده، گزارش این براساس

 فروشگاه اغلب در نیایرا برنج کیلویی 4.5 کیسه یک مثال عنوان به است تومان هزار ۸۰ حدود ایرانی برنج کیلوگرم

 فقط و رودینم کشاورز جیب در ارقام این که حالی در دشومی عرضه تومان هزار 4۰۰ قیمت با ای زنجیره های

 .شودمی نگراواسطه جیب شدن پرپول موجب

 لینک خبر

https://www.farsnews.ir/news/14001113000258/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%E2%80%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-60-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C
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 ششم: بخش 6

 هاستسیا و هامهبرنا
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 ۹-11-14۰۰ 15:46-فارس خبرگزاری

 از ناشی تورم مدیریت بر تأکیدمنتقدان/ و موافقان نگاه از ترجیحی ارز اصالح زوایای بررسی 1-6

 تولید از حمایت تا ارزی سیاست

 ارز حاصاال  باا  فقاط  قاچااق  باا  مباارزه »، «توماانی  4۲۰۰ ارز حذف از ناشی تورم جبران نحوه» نظیر ردیموا طرح

 منتقدان یسو از که است مواردی از، «است کرده نابود را داخل تولید ترجیحی ارز» و «نیست پذیرامکان ترجیحی

 .شد مطرح فارس خبرگزاری میزگرد در ترجیحی ارز اصالح موافقان و

 

 دولت اصلی هایاولویت از یکی عنوان به ترجیحی ارز سیاست اصالح، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 ایان  اصالح که هستند هاییاستدالل دارای، هاگروه این از هریک، دارد مخالفانی و موافقان روزها این، تورم مهار در

 .دارد کشور رایب هاییآسیب و تبعات چه، است قبل دولت میراث که ارز

 ایان  در و کناد  بررسای  را ترجیحای  ارز اصاالح  مختلاف  ابعاد است کرده تالش اخیر ماه چند در فارس خبرگزاری

 .کند منعکس را کشور اقتصادی کارشناسان گونگونا نظرات و بحث زوایای موضوع

 خبرگزاری در میزگردی، مانیتو 4۲۰۰ ارز همان یا ترجیحی ارز اصالح موضوع در کارشناسی مباحث طرح ادامه در

 .شد برگزار دانشگاه اساتید و کارشناسان حضور با فارس

 ایران اقتصاد کارشناسان عنوان به سه هر، محمدی مهدی و عباسی محمد، پور رضوی حسین سید، میزگرد این در

 .داشتند حضور دانشگاه استاد و

https://www.farsnews.ir/news/14001109000467/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14001109000467/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14001109000467/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1
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 :خوانید می را میزگرد این نخست بخش ادامه در

 ارز سیاسهت  اصهالح  بها  موافقت یا مخالفت، بفرمایید سوال اولین عنوان به شما پوررضوی آقای فارس:

 خیر؟ یا دارد امکان کلی صورت به تومانی 4200

 لفمخاا  یاا  موافاق  توماانی  4۲۰۰ ارز سیاسات  اصاالح  با که این مورد در کردن صحبت کلی نظرم به :پور رضوی

 خریدن با گویمب باید مخالفم؛ یا موافق ساختمان این خریدن با بگویم که نای مثل است. اشتباه و کلی خیلی، هستم

 یاک  کاردن  موافقات  یاا  مخالفت برای پس، نه یا موافقم قیمت این با دارم پول انقدر که شرایطی در ساختمان این

 و شارایط  چاه  باا  بگوییم باید، بگیریم کلی تصمیم که این جای به پس بگیریم. نظر در باید را جانبی الزامات سری

 ارز حاذف  بحاث  اینکاه  ضامن  بگیارد.  صورت آن اصالح باید شرایطی چه در و شده اجرایی سیاست این اقتضائاتی

 ارز مخاالف  کاه  افارادی  از بسایاری  کارد.  تفکیاک  بایاد  ترجیحای  ارز سیاست ادامه از حمایت بحث با را ترجیحی

 و اشتهد منفی های آسیب سری یک هم ترجیحی ارز جادای اند.بوده هم ترجیحی ارز ایجاد مخالف، هستند ترجیحی

 انیتوم 4۲۰۰ ارز سیاست اصالح باشد. داشته، است ممکن هایی آسیب سری یک هم سیاست این حذف و برداشتن

 نقاد  وعموضا  ایان  باه  است ممکن دوستان کهکند می تزریق اجتماع به را فشارهایی و هادرد، جراحی یک مثابه به

 ارز اسات سی وجاود  باا  موافقات  معنای به ترجیحی ارز سیاست اصالح با مخالفت کنیم فکر نباید پس باشند. داشته

 .است ترجیحی

، اید کرده شرکت میزگرد این در ترجیحی ارز اصالح سیاست مخالف عنوان به شما، عباسی آقای فارس:

 چیست؟ فعلی شرایط در سیاست این اصالح با مخالفت برای شما دلیل ترین اصلی
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 مسئله کی خودش ترجیحی ارز ما تعبیر به که کنیممی صحبت نتایج و هاپدیده و هاداده برون از جا یک :باسیع

 که نطورهما طبیعتا د.شومی تلقی سیاست سری یک نتیجه و بیرونی پدیده یک و شود یابی ریشه باید که است ای

 یاسات س ایان  اجارای  با دوره آن در ارشناسانک از بسیاری و نیست مطلوبی مسئله ترجیحی ارز سیاست، شد گفته

 کنایم.  شااره ا آن آمادن  پدید علت به باید یعنی ریشه برگردیم. سیاست این ریشه به است الزم البته بودند. مخالف

، کنایم  حاصاال  را سیاست این خواهیم می که فعلی وضعیت در و اجرا زمان در ما هدفگذاری و سیاست ببینیم باید

 اشاتباه  همسئل و شده داده گذاران سیاست به غلطی آدرس یک اینجا کنممی فکر است. بوده اتیموضوع چه بر ناظر

 سیاسات  فرمایشاات  و تصامیمات  در هام  و کشاور  کلای  های سیاست در هم را غلط آدرس این است. شده تبیین

 یطرفا  از و طارف  یاک  از بیکااری  و رکاود  بحاث  حاضار  حال در ما اصلی مسئله کنیم. می مشاهده دولت گذاران

 دامان  سات هاساال  که رکودی است. مشکل و معضل دو این هستیم آن درگیر االن که چیزی است. مردم معیشت

 شاکالت م گرفتاار  ماردم  و شده کوچک مردم سفره نتیجه در و شده زده دامن بیکاری آن تبع به و شده کشور گیر

 راگا  ماا  نیساتند.  هام  یاک  درجاه  مسئله جنس از همه صرفا هستند. هم معلول و علت هااین که هستند معیشتی

 ایان  باا  سابتش ن ترجیحی ارز که کنیم نگاه بتوانیم منظر این از شاید، هستند موضوع دو این ما مسئله که بپذیریم

 .چیست مسائل

 

 ایران اقتصاد پژوهشگر و دانشگاه علمی هیئت عضو، عباسی محمد دکتر

 وجهود  سیاست این اصالح برای دالیلی چه، کشور فعلی شرایط در بفرمایید شما، محمدی جناب فارس:

 کهرده  اصالح این اجرای به مجبور را دولت که است موضوعی ترین اصلی دلیل کدام شما نظر به و دارد

 است؟
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 نظار م از ماا  مسائله  االن آیا که این و است غلط آدرس یک ترجیحی ارز حذف موضوع اصال کنممی فکر :محمدی

 در دیاقتصاا  گذاری سیاست در اشتباه مسیر یک، نشود یا بشود حذف که است رجیحیت ارز به پرداختن اقتصادی

 اسات.  دهافتا سیاست این اصالح فکر به دولت چرا که است سوال عالمت من برای زمانی مقطع این در است. کشور

، دیگار  بارتع به کنیم. بررسی را ترجیحی ارز سیاست اصالح شرایط باید و شده مطرح موضوع این چرا ببینیم باید

 قارار  لمشاک  ایان  مقابال  را ترجیحای  ارز حاذف  حال راه این ای عده چرا و بوده چه کشور مسئله اصال ببینیم باید

 کنتارل ، تاورم  شکاه، فساد و قاچاق با مبارزه، تولید تقویت، گفت انتومی دارد وجود که هایی علت درباره .اندهداد

 6 ایان  باه  و بخرد نیمایی بازار از است مجبور و ندارد ارز مرکزی بانک که دولت ارزی ذخایر و دولت بودجه کسری

 نه است حلراه یک اساسا ترجیحی ارز حذف فعلی شرایط در دهد. اختصاص، گیرندمی ترجیحی ارز که کاالیی قلم

 جمهاوری  ادیصاقت در فساد و قاچاق با مبارزه حلراه تنها آیا، است قاچاق و فساد مسئله ما مشکل اگر مسئله. یک

 دیگاری  های راهکار ایم؟ کرده حل را آن است؟ شده دیده هم انحصار مسئله آیا است؟ ترجیحی ارز حذف اسالمی

 .دارد وجود هم

 

 ایران اقتصاد پژوهشگر و دانشگاه علمی هیئت عضو، محمدی مهدی دکتر

 اقتضهائات  ایهن ، دیهد کر صحبت سیاست این اجرای اقتضائات و الزامات از شما، پور رضوی آقای فارس:

 شود؟ رعایت باید چگونه و چیست

 ارز حاذف  بارای  کاه  جاانبی  اقتضاائات  از ما منظور که کنیم صحبت باید بیشتر موضوع این مورد در :پور رضوی

 را ترجیحای  ارز سیاسات  بگاوییم  که باشد داشته وجود باید اقتضائاتی چه و چیست؟، بگیریم نظر در باید ترجیحی

 سیاسات  اداماه  با مخالفت دلیل که کنممی شروع اینجا از را مسئله من نکرد. یا کرد حذف قتضائاتا این با شودمی

 هازار  3۰ بااالی  و آنچناانی  هاای نارخ  و سرباالیی سمت به دالر که آن از پیش است. بوده چه ابتدا از ترجیحی ارز



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

1۸1 http://awnrc.com/index.php  

 باشاد  بوده ما کشور در اقتصاددانی کنمنمی فکر و است اشتباه سیاست این که شد گفته بارها مشخصا، برود تومانی

 تاالی  کاه  بود آن سیاست این اشکال ترین مهم باشد. کرده تایید را ترجیحی ارز سیاست این اعمال، امر بدو در که

 ترجیحی ارز این از که افرادی برای شود ایجاد رانت یک که شدمی موجب بازار کردن نرخی دو کرد.می ایجاد فاسد

 بایاد  کاه  دارد وجاود  فسااد  از مهمتار  موضاوع  نظرم به بگذاریم. کنار را فساد بحث .کنندمی ادهاستف واردات جهت

 آسایب  تولیاد  به تمایل که سمتی به بازار نظامات زدن برهم و بازار به دادن اشتباه سیگنال کرد. صحبت آن درباره

 دامای  های نهاده ارز شما وقتی است. تولیدی هایانگیزه زدن برهم ترجیحی ارز سیاست منفی اثر ترین مهم ببیند.

 چاون  کند. تولید را دامی های نهاده که صرفدنمی برایش ای تولیدکننده هیچ، دهیدمی تخصیص تومانی 4۲۰۰ را

 با دیگر های کشور به معکوس قاچاق، تولیدکننده که این مگر دهد.می ارائه را کاال آن ارزانتری قیمت با دیگری فرد

 هام  دوران ایان  در معکاوس  قاچااق  شاهد بفروشد. صورت این به را دامی های نهاده و باشد اشتهد المللی بین نرخ

 .ایم بوده

 

 ایران اقتصاد مسائل کارشناس و اقتصاددان، پور رضوی حسین سید دکتر

 دلیهل  را تهورم  بها  مقابله، ترجیحی ارز سیاست اصالح موافق کارشناسان از برخی عباسی آقای فارس:

 چیست؟ شما نظر، دانند می تومانی 4200 رزا حذف اصلی

 است. گذشته آن وقت دیگر که، نکنیم یا کنیم وضع را ترجیحی ارز آیا که هستیم نقطه این در زمانی یک :عباسی

 حادود  ابتادا  در کنایم. مای  وارد زیادی اشکاالت اجرای نحوه بر، هستیم سیاست این اصالح مخالف امروز که هم ما

 ماردم  که هاییمحل سمت به ارز این عمال و اندنبوده مردم ضروری نیاز که گرفتندمی ترجیحی ارز کاال قلم 1۹۸۰

 هساتیم  شارایطی  در ما بگذاریم. کنار باید را موضوع این کرد. حرکت، نکردند مشاهده شان روزانه مصرف در را آن

 و پزشاکی  تجهیازات ، دارو، غنای رو هاای  داناه ، جاو ، ذرت، گنادم  مانناد  مردم ضروری کاالی قلم 6 به ارز این که
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 که کنیم صحبت مسئله این روی باید االن شود.می داده تخصیص، هستند مردم ضروری نیاز هاآن همه که کاالهایی

 نارم  پنجاه  و دسات  هاا آن باا  کاه  هاایی  مسائله  یا هدفگذاری روی تواندمی اثری چه ترجیحی ارز تخصیص ادامه

 تورم که است تقاضا فشار جنس از ما مسئله که شودمی مطرح اشتباه به ضوعمو، محافل برخی در بگذارد.، کنیممی

 باه  انیمتاو مین اینکه دلیل به و شود حداقلی و کوچک دولت باید، تورم کاهش برای و است کرده ایجاد کشور در را

 یاسات س ایان  اصاالح  برای برخی که مسیری کنیم. حذف را ترجیحی ارز پس، بزنیم دست دولت های بخش دیگر

 زاویه از اگر شود. اصالح تومانی 4۲۰۰ ارز سیاست باید که کنندمی گیری نتیجه و است کانال این از، کنندمی طی

، بگاذارد  دولات  و مردم معیشت روی بر تواندمی اثراتی چه که شود نگریسته کاال قلم چند این ارز حذف به دیگری

 .کند بحث به بیشتری کمک شاید

 دارد تورم درصد 10 حداقل ترجیحی ارز سیاست اصالح *

 اصهابت  عدم موضوع به دشومی بیان ترجیحی ارز زمینه در که موضوعاتی از یکی عباسی جناب فارس:

 است؟ گذاشته اثر سیاست این بر چگونه شما نظر از موضوع این گردد؛ برمی هدف جامعه به

 روی ترجیحای  ارز اصاالح  در که است مواردی جمله از افساد بحث یا هدف جامعه به اصابت عدم موضوع :عباسی

 4۲۰۰ ارز کاه  اثری است. ترجیحی ارز سیاست اصالح موافقِ دوستانِ دالیل جمله از و دشومی داده مانور خیلی آن

 این کنیم مشخص باید شد. بیان هم جلسه این در که است مهمی موضوعات جمله از نیز، گذاردمی تولید بر تومانی

 پایش  را بحاث  اندتو، میداشت خواهد بیکاری و مردم معیشت، تولید زمینه در ای نتیجه چه آن اصالح یا سیاست

 احتمااال  را تاورمی  کاه  است این دهدمی نشان هاتحلیل و مطالعات و آمارها که چیزی، سیاست این اصالح با ببرد.

 ایان  در کاه  گزارشای  دارد. ریانتظا تورم یک و مستقیم تورم یک شودمی حذف ترجیحی ارز وقتی داشت. خواهیم

 سیاست این اصالح اثرات بیاورد. همراه به کشور برای تواندمی تورم درصد 1۰ تا ۸، دهدمی نشان، دارد وجود زمینه

 طارف  ببارد.  هام  بااالتر  را تورم این تواندمی گذاردمی که ذهنی اثر همین بینیم.می بازار و کوچه در االن همین را

 ایان  که کنیم محدود را دولت باید و داریم کشور در تقاضا فشار مسئله گویندمی که است اهیدیدگ ما مسئله دیگر

، ببینیاد  را بازرگاانی  اتااق  و هاا پاژوهش  مرکز های تحلیل و کنیم نگاه بازار در اگر که حالی در شود. محدود فشار

 تحقیقاات  کاه  اسات  چیازی  ایان  اسات.  تولید نقدینگی کمبود ما تولید بخش اساسی مسئله سه از یکی گویندمی

 در گاردش  در سرمایه و نقدینگی کمبود بحث همین است. شده اعالم نیز آن گزارش و دارد وجود آن برای میدانی
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 ارز ایان  اگر که دشومی گفته هدف جامعه به اصابت مسئله در است. بوده ما کشور در رکود های علت از یکی تولید

 باا  کاالهاا  ایان  بخاواهیم  اگر نیست. درست موضوع این که هست االن که دبو همین قیمت، کردیممی هم حذف را

، بگاوییم  اگار  مثال عنوان به را مرغ .ودر می، هست االن که چیزی این از باالتر خیلی قیمت، شوند وارد آزاد قیمت

، درصاد  7۰تاا  6۰ نیز مقدار این از و است خوراکش و دامی هاینهاده به مربوط، مرغ افزوده ارزش درصد 65 تقریبا

 کشاورهای  در دالر 1.6 یاا  دالر دو مارغ  قیمات  گفات  شاود نمای  است. تومانی 4۲۰۰ نرخ همین با وارداتی کاالی

 حساب اگر است. نسنجیده هم این شود. این باید نرخش بگوییم و کنیم حساب 4۲۰۰ ارز به را این و است همجوار

 چیزی با ندارد ای حاشیه و نیست دور فعلی یهاقیمت از یلیخ، شودمی وارد که رقمی این بینیممی، شود کتاب و

 قرار الشعاع تحت جهانی صورت به را دام خوراک و کشاورزی محصوالت گذشته سال که تورمی بماند، باشد باید که

 اسات.  باوده  یکساان  صاورت  باه  جهانی قیمت افزایش با کشور در روغن قیمت افزایش، کنیم نگاه که را روغن .داد

 تاامین  زنجیاره  در عمومی مشکل کردم عرض هم اول است. بوده فساد دلیل به روغن قیمت افزایش گفت شودنمی

 4۲۰۰ ارز کاه  اسات  خااطر  ایان  باه  بگوییم توانیمنمی را کاالها برخی قیمت افزایش ولی داریم. کشور در را کاالها

 پیادا  را مشاکل  تاوانیم نمی اینجا پس رود.می باال آن جهانی قیمت با همزمان اتفاقا است. رفته دیگری جای تومانی

 .کنیم پیدا توانیمنمی اینجا را مشکل ریشه کنیم.

 کندمی اصابت هدف به هایارانه ارزش زنجیره مالی تامین با *

 اینکهه  برای آیا و چیست هدف جامعه به یارانه این نکردن اصابت درباره شما نظر، محمدی آقای فارس:

 دارد؟ وجود اهکاریر، شود بیشتر اصابت

 نکارده  ابتاص هدف جامعه به یارانه این گویندمی اینکه و، نظر مد اهداف به ترجیحی ارز اصابت بحث در :محمدی

 الیما  تاامین  بحاث  دهندمی پیشنهاد متخصصان از خیلی که راهکاری گفت باید، است بررسی قابل مواردی، است

 هادف  و دکار  خواهاد  اصاابت  هادف  باه  یاراناه  کاه  باشایم  مطمائن  انیمتومی روش این با که .است ارزش زنجیره

 .دشومی تامین نیز گذارسیاست

 شد تورم نرخ شدید افزایش موجب قبل دولت تدبیری بی *
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 دهز رقم را اتفاقاتی چه کشور ارز بازار در تومانی 4200 ارز تخصیص شما نظر به پور رضوی جناب فارس:

 کند؟ عمل چگونه باید تورمی فشار این کاهش برای دولت، شد تورم به ایاشاره این از پیش، است

 هاایی  شان  کیسه اگر، رودمی باال به که بالنی کرد. تشبیه بالن به را بازار این باید ارز بازار خصوص در :پور رضوی

 و بود رفتن باال الح در روحانی آقای دوران در دالر نرخ رود.می باال تر سریع، بیاندازید پایین را شده بسته آن به که

 ظاارات انت رفاتن  بااال  و شاده  ایجااد  المللای  بین شرایط و بود شده زیاد نقدینگی حجم داشت. هم مشخصی دالیل

 نارخ ، وارداتای  یکاالهاا  برای اگر کردندمی فکر دولتمردان بود. شده نیز دالر نرخ رفتن باال باعث، جامعه در تورمی

 و دهاد می خر چه کاغذی بازار در نیست مهم و است خوب، داریم نگه ثابت، مکنیمی اعمال حواله بازار در که ارزی

 که الهاییکا شده تمام قیمت که نرخی، دندکرمی فکر دولتمردان ندارد. چندانی اهمیت کاغذی دالر کردندمی فکر

 و داریام  حادودیت م ماالی  گاردش  در کاه  ما است. حواله بازار در ارز نرخ، کندمی تعیین را کنندمی استفاده مردم

 باناک  در گرایای  تمرکاز  و کناد مای  ایجااد  مرکزی بانک که هایی درگاه با پس، بیاوریم کاغذی ارز زیاد توانیمنمی

 اعماال  داتای وار کاالهاای  بارای  را ترجیحی ارز نرخ و کنیم می مدیریت مرکزی بانک در را دالر بازار همه، مرکزی

 ولای  رساد؛ یم نظر به مثبت و درست انداز چشم این ابتدا کرد. خواهد پیدا کاهش واردات شده تمام هزینه و کنیم

 4۲۰۰ ارز باا  ار وارداتی کاالهای که اگرچه .کندمی هدایت را تورمی انتظارات کاغذی بازار که است این امر واقعیت

 افزایش و رفت البا بازار در انتظاری تورم پس، کندمی مدیریت را تورمی انتظارات کاغذی بازار چون ولی، شدند وارد

 به واردات به تمایل تا کرد زیادتر و زیاد را بازاری قیمت با واردات از ناشی شده تمام قیمت بین فاصله، کاالها قیمت

 صاف  این .کاال کردن وارد و ارز گرفتن برای کشیدند صف، نبودند هم واردکننده که برخی کند. پیدا افزایش شدت

 صرفا هک رفت این سمت به دولت و کند خارج خود حمایتی ارز سبد از دولت کم مک را کاالها از بخشی شد موجب

 دارو. و امای د نهادهاای ، گندم یعنی رسید. ضروری کاالهای به نهایتا بعد و دهد اختصاص اساسی کاالهای به را ارز

 تواناد مای  و دهاد  مای  تورمی انتظارات به اصلی سیگنال کاغذی بازار که ندید را کار اینجای سیاست این یعنی این

 .کند تضعیف را تولید های انگیزه و تقویت را واردات های انگیزه کامال که کند ایجاد رانتی شکاف

 و حوالاه  باازار  و کاغذی بازار است. ارز بازار مدیریت بحث من اصلی مسئله دو، نیست فساد من اصلی مسئله ببینید

 کندمی هدایت را تورمی انتظارات و دهدمی بازار به را اصلی سیگنال هااین از یک کدام که این و دو این بین تناظر

 ترجیحای  ارز سیاسات  حذف مخالف کلی طور به که دوستانی از است. تولیدی های انگیزه کاهش نیز دوم مسئله و



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

1۸5 http://awnrc.com/index.php  

 اییه آن از ولی، هستند مخالف فعلی شرایط در و باشند مخالف کلی طور به حاضر دوستان کنمنمی فکر که باشند

 باشاد  تولید از حمایت و تولید به ناظر سیاستش دولت باید آیا که دارم را سوال این، هستند مخالف کلی طور به که

 هاای سیاسات  و باشد مصرف حامی دولت سیاست که این یا کنیم اتخاذ مصرف سمت برای جبرانی های سیاست و

 .ایم رفته را راه درصد ۹۰ دهیم پاسخ اگر را سوال این کنیم؟ اتخاذ تولید برای جبرانی

 رفت بین از ترجیحی ارز با تولید ظرفیت از بخشی *

 یبرا که را مشکالتی تواندمی تومانی 4200 ارز اصالح سیاست این آیا شما نظر به، عباسی جناب فارس:

 کند؟ برطرف را است شده ایجاد تولیدکننده

 را چیازی  چاه  سیاسات  ایان  اصاالح  باا  و چیسات  اقتصااد  موجاود  وضاع  در ما مسئله کنیم بررسی اگر :عباسی

 واقاع  در تاس مردم معیشت و تولید ما مسئله کنیم. بحث مسئله این روی بهتر بتوانیم شاید، کنیم حل خواهیممی

 دارد ظار ن اتفاق حدی تا مسئله این بر کشور سیاستگذاران همه تقریبا و شده مطرح مختلف مواقع در که موضوعی

 شاور ک تولیاد  باه  تواناد می، روش این با ترجیحی ارز حذف آیا است. مردم معیشت یعنی ورکش اصلی مسئله نهما

 سبد، شودیم داده یارانه کاالیی به وقتی است درست دارد. وجود زیادی حرف هم مساله این روی اتفاقا کند؟ کمک

 یاک  در نکهای کما بگذارد؛ راث ما مصرفی رفتارهای روی تواندمی و دهدمی قرار الشعاع تحت کشور در را تخصیصی

 ایجااد  واردات در را صارفه  و گرفتاه  کشاور  دسات  از را فرصت این، داشتیم داخل تولید ظرفیت که کاالهایی سری

 رقابت، کندمی اردو کاال ارز این با که کسی با تواندنمی و ندارد منفعتی، کند تولید بخواهد کسی اگر عمال و کردیم

 خیر؟ یا شودمی تولید رشد به منجر آیا، کنیم حذف را ارز این بخواهیم اگر که است این نکته کند.

 دشومی هابخش همه در فساد ایجاد موجب نظارت نبود *

 ایجهاد  موجب ترجیحی ارز سیاست، مجریان و کارشناسان از بسیاری نظر به عباسی آقای جناب فارس:

 کرد؟ یتمدیر انتومی چگونه را مسئله این، است شده فساد و رانت

 از را مسئله این تواندمی کامال افزارها نرم و هاسامانه و هاسیستم کنم. تمرکز خواهم نمی فساد بحث روی :عباسی

 تنهاا  فساد این آیا کنم. اضافه خواهممی را نکته یک است. شده کمرنگ دلیل این که است این حداقلش ببرند. بین

 مثاال  بخواهیم نمونه کاالی عنوان به را برنج مثال نیست؟ دیگر های بخش در و دارد وجود ترجیحی ارز سیستم در
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 است. دسامبر ۲1 تاریخ برایها قیمت این، ببینید را مختلف های برنج یها، قیمتگیرد نمی ترجیحی ارز که بزنیم

 است. دالر 335 پاکستانی و 4۰۰ ویتنامی و 3۸۰ تایلندی برنج است. تن در دالر 35۰ تا 33۹ از هندی برنج قیمت

 کیلویی دشومی کنیم حساب هم را هاهزینه سایر، تومان هزار 1۲ تا 1۰ کیلویی شودمی تقریبا، کنید حساب را این

 حاذف  ترجیحای  ارز چه نیست. ارز این مختص فساد این عمال است؟ موجود بازار در قیمت این آیا تومان. هزار ۲۰

 حاداقل  باا  بگاوییم  بتاوانیم  تاا ، باشایم  داشته کشور در تامین یرهزنج فرایند رصد سیستم باید ما، نشود چه و شود

 کاالهاای  همه شامل و است فراگیر ای مسئله یک این پس رسد. می کننده مصرف دست به کاالها این سود حاشیه

 مصارف  دست به تا شودمی خریداری باغدار از که قیمتی و دارد را شرایط همین هم میوه شود.می هم داخل تولید

 و هستیم دچار آن به ما که است ایعارضه این .کندمی زیادی تغییر آن قیمت و چرخد می دست 1۰، برسد ندهکن

 .است جنس این از خانوار به تحمیلی تورم از بخشی واقع در، اندیشید آن برای راهکاری باید

 خبر لینک

 

 

 1۰-11-14۰۰ 15:54-فارس خبرگزاری

 کشور در آرد فروش سامانه کامل اجرای 2-6

 کشاور  دآر مادیریت  یکپارچاه  ساامانه  کامال  اجارای  از، ایران دولتی بازرگانی شرکت نان و آرد هماهنگی مدیرکل

 .داد خبر )سیما(

 

https://www.farsnews.ir/news/14001109000467/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14001110000652/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 اجارای  از جاللای  حساین  محماد  ایران؛ دولتی بازرگانی شرکت، سیما و صدا از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 در شاور ک آرد فاروش  عملیات همه، دیماه پنجم و بیست از پس :گفت و داد خبر کشور در آرد فروش سامانه کامل

 را آرد مال ح و توزیع و فروش مراحل است قادر سامانه این که دشومی انجام شده یاد سامانه طریق از کشور سراسر

 .کند جلوگیری احتمالی تخلفات بروز از و رصد

 هایپیگیری و هاتالش، توزیع و فروش حوزه در شناسی آسیب از پس کشور آرد مدیریت یکپارچه سامانه افزود: وی

 .شد اجرا ستانا چند در پایلوت صورت به ماه مهر ۸ از و شد سازی آماده جاری لسا اول در نیم و سال یک

 بخاش  کیا  بخاش  دو در شابکه  از آن خروج از جلوگیری و توزیع بر نظارت هدف با سامانه این کرد: اضافه جاللی

 ایشای آزم طاور  باه  آرد حمال  بار  نظاارت  بادون  فاروش  سامانه دوم بخش و نانوایی تا کارخانه از آرد حمل نظارت

 .شد ازیاندهرا

 شاد.  حاصال  آن از ماوثری  نتاایج  و شاد  ازیاندهرا پایلوت صورت به غربی نآذربایجا در ابتدا سامانه این گفت: وی

 .شد اجرا پایلوت نیز سمنان استان و آذربایجان کل در سپس

 ۲ ایان  رد سایما  ساامانه  پاایلوت  اجارای  از پاس  افزود: ایران دولتی بازرگانی شرکت نان و آرد هماهنگی کل مدیر

 ۲5 از تا شد بارگذاری هااستان تمام سهمیه ماهدی ۲5 از و شد بارگذاری سامانه در استان 11 آرد( )سهیمه، استان

 .کنند خریداری را خود نظر مورد آرد بتوانند نانوایان دی ۲۸ تا

 جدیاد  مانهساا  باه  آرد فروش اولیه سامانه از اطالعات تمامی کل اداره این متخصص هاینیرو تالش با گفت: جاللی

 .است شده فعال غیر قدیمی سامانه )سیما( سامانه کامل شدن فعال با و شد منتقل

 حمال  سات ا شاده  ثبات  ماه بهمن اول تا دیماه ۲5 از که سیما سامانه با آرد فروش نخست هفته در داد: ادامه وی

 هزار 1۹۹ موعمج در که تومان( ۹۰۰) از ۲ نوع آرد تن هزار 6۹ و تومان( 665) یک نوع آرد از تن هزار 13۰ مقدار

 .است تن هزار ۲۸ روزانه فروش متوسط که است شده تثب است تن

 خبر لینک
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 1۰-11-14۰۰ 15:۲3-فارس خبرگزاری

 خصوصی بخش دستان در جهان گرسنگی رفع کلید شاه 3-6

 و ستا خصوصی بخش دستان در جهان در گرسنگی رفع شاهکار کرد: اعالم متحد ملل کشاورزی خواروبار سازمان

 .است کرده امضاء هادانشگاه با را هایی نامه تفاهم آنها تقویت برای فائو

 

 راه از کای ی کارد:  اعاالم  متحد ملل کشاورزی خواروبار سازمان، فارس خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه گزارش به

 نناده ک مصارف  دسات  باه  ساالم  غذای رسیدن و تولید از که است این تغذیه سوء رفع و گرسنگی با مقابله کارهای

 داشاته  معاه جا پذیر آسیب قشر بویژه را آن تامین توان مردم عموم و باشد دسترس در باید غذا نای، شویم مطمئن

 .باشند

 گوناه  هایچ  و رددا کننادگان  تولید برای را مساوی درآمد شرایط غذایی سیستم، اینکه اعالم با المللی بین نهاد این

 در کاه  خصوصای  بخاش  اسات:  کارده  ارهاشا ، دارد را خساارت  حاداقل  اینکاه  یا و ندارد زیست محیط به خسارت

 کاه  دهناد  مای  انجاام  کشاور  کل در را کشاورزی های بنگاه یهافعالیت، دارند فعالیت کوچک و بزرگ هایمقیاس

 .کنندمی فعالیت حوزه این در آنها رسمی کارگران تمام و وقت تمام کارگران از نیمی

 ضمینت و مردم غذایی نیازهای تامین در خصوصی خشب بزرگ و کوچک یهاشرکت این تاثیر باره در بسیاری هنوز

 جهاان  طنقاا  جاای  جاای  در هاا شارکت  این تمام از که است این جهانی خواروبار سازمان برنامه ندارد آنها سالمت

 بارای  را آموزشای  یهاا برناماه  جهاانی  خواروباار  سازمان ویتنام و کنیا، گانا کشورهای در که طوری به کند حمایت

 .کند تقویت رسانی بازار و بازار تامین برای را آنها یهاظرفیت تا دارد محلی یهاشرکت

https://www.farsnews.ir/news/14001110000590/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
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 ساالم  غذای تولید در را هاشرکت این توانایی که است این دنبال به متحد ملل کشاورزی خواروبار سازمان همچنین

 .کند بیشتر کننده مصرف دست به آن رساندن و

 را مجاازی  موزشآ برنامه همچنین دهند. آموزش مسیر این در را آنها تا است هادانشگاه با تفاهم برنامه این از یکی

 بخش میان ینا در و است نیا د در سالم زندگی برای فاکتورها مهمترین از یکی تغذیهکند، می پیاده هاشرکت برای

 .باشد راد عهده تغذیه سوء رفع و چرخد می ها نسل بین که فقر کاهش و کند ایفا پررنگی نقش اندتومی خصوصی

 خبر لینک

 

 

 11-11-14۰۰ ۰۰:14-فارس خبرگزاری

 کرونا دوران در عرضه اختالل برای اقتصادی های همکاری توسعه سازمان راهکار 4-6

 و اقتصااد  مختلاف  هاای  بخاش  در بازچرخاانی  سیساتم  کشورها کرد: اعالم اقتصادی های همکاری توسعه سازمان

 .کنند تقویت باید را خام مواد جای به ثانویه منابع از استفاده

 

 سارعت  باا  جهاان  در اساسای  کاالهاای  قیمت رشد به رو روند، سفار خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه گزارش به

 بین ارتیتج های محدودیت راها قیمت رشد علت المللی بین مختلف های نهاد میان این در تازد. می پیش بیشتری

 .است شده بیشتر کرونا ویروس انتشار از پس که دانند می کشورها

https://www.farsnews.ir/news/14001110000590/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001110000855/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 گذشته یهاسال در خام مواد تجاری های کرد:محدودیت اعالم گزارشی در اقتصادی های همکاری و توسعه سازمان

 .است یافته ای مالحظه قابل افزایش

 ولیاد ت اصالی  ماواد  عناوان  باه  که است شده ضروری معدنی مواد و فلزات تجارت بر مانعی صادراتی های محودیت

 .است کشورها نیاز مورد کاالهای

 بسایار  هاانی ج بازارهاای  در محصوالت عرضه و شده جهانی ازارهایب در کاال عرضه اختالل باعث اینها همه واقع در

 .است شده کم

 اردات و باه  وابساتگی  کااهش  دنبال به کشورها میان این در :کندمی بیان اقتصادی های همکاری و توسعه سازمان

 .کنند استفاده کار این برای ترفندی هر از خواهند می انندتومی که جایی تا و هستند

 اساتفاده  یاره غ و کارخانجاات  در اولیاه  مواد تامین برای ثانویه منابع از کشورهای که است این ها روش ینا از یکی

 کاار  در شکل ییرتغ و ذوب از پس احتماال که کنندمی استفاده آنها بقایای و فلزات خرده باقیمانده از مثال کنندمی

 .شد خواهد استفاده قابل های خانه

 باین  ردخا  فلازات  مباادالت  روی سانگینی  تجاری محدودیت زیرا شود استفاده کشور داخل در باید حتما اینها اما

 .است زمینه این در تجاری های محدودیت درصد 37 و دارد وجود کشورها

 .دشومی یشترب روز به روز آن سرعت و اندهکرد خام مواد جایگزین را ثانویه منابع از استفاده کشورها از بسیاری

 ایان  باه  امخ مواد جای به ثانویه منابع جایگزینی مفهوم کهکند می تاکید اقتصادی های همکاری و توسعه سازمان

 یراهکارهاا  و کنناد  تقویات  بایاد  را اقتصااد  مختلاف  هاای  بخش در بازچرخانی هاسیستم کشورها که است معنی

 .بیندیشند زمینه این در جدیدی

 کروناا  وران د در اینها از برخی و دارد وجود صنعتی تا رفتهگ کشاورزی محصوالت از اساسی کاالهای قیمت افزایش

 .است کرده رشد هم برابر دو تا
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 تگیرانهسخ قوانین و بهداشتی های پروتکل سو یک از، است شده جهان در عرضه اختالل باعث کرونا ویروس شیوع

 داخال  نیااز  تامین کننده رصاد کشورهای دیگر سوی از است کرده تنگ را عرضه شرایط اندهکرد وضع کشورها که

 .است شده محدودتر بسیار یا و متوقف صادرات و اندهداد قرار اولویت در را خودشان

 خبر لینک

 

 

 11-11-14۰۰ 15:5۹-فارس خبرگزاری

 شد ازیاندراه کشاورزی بازار تنظیم کارگروه کشاورزی/ حوزه در کالن راهبرد 5 اجرای 5-6

 باازار  متنظای  کاارگروه  گفات:  و داد خبار  کشااورزی  حوزه در کالن راهبرد 5 اجرای از کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 .شودمی برگزار کشاورزی جهاد وزارت در آن جلسه نخستین فردا که شد اندازیراه ایران کشاورزی محصوالت

 

 راهبرد 5 اجرای از خبری نشست در کشاورزی جهاد زیرو مشاور رضازاده علیرضا امروز، فارس خبرگزاری گزارش به

 .کند ایجاد کشاورزی بخش در بزرگ انقالبی تواندمی اینها اجرای گفت: و داد خبر کشاورزی بخش کالن

 زدهمسای  دولات  در کشاورزی محصوالت تجارت و تولید واحد مدیریت خوردن کلید به کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 انتزاع( نون)قا کشاورزی جهاد وزارت در بازرگانی وظایف تمرکز قانون تصویب از سال هشت از پس گفت: و داد خبر

 جهااد  زارتو به بازار و بازرگانی بخش وظایف همه اکنون، تولید بخش از بازار مدیریت شدن جدا سال 6۰ از پس و

 .است برگشته کشاورزی

https://www.farsnews.ir/news/14001110000855/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.farsnews.ir/news/14001111000645/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-5-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 و جهااد  وزارت هاای معاونات  روزاناه  و کارده  کاار  به زآغا هم غذایی امنیت قرارگاه راستا همین در کرد: اضافه وی

 اقادامات  کنناد. مای  رصد و بررسی را حوزه این تصمیمات و دارند جلسه صبح 6 ساعت از دیگر متولی هایدستگاه

 .شودمی انجام قرارگاه آن در هاگیریتصمیم و شودمی اعالم روزانه

 در جلساه  1۲۰ راخی ماه چهار طی گفت:، دارد را هامعاونت بین هماهنگی وظیفه تنها قرارگاه این اینکه بیان با وی

 .است شده تشکیل هااستان سطح در جلسه ۸34 و مرکز

 اساتا ر ایان  در کاه  اسات  هاا اولویات  از آمارهاا  سازییکپارچه گفت: و داد خبر کشاورزی هوشمندسازی از رضازاده

 و دام تاا  گرفتاه  زراعت از بخش این اطالعات همه و شده ایجاد کشاورزی جهاد وزارت در ایران کشاورزی رصدخانه

 .کند ایجاد کشاورزی تولیدات در بزرگ انقالبی تواندمی که شودمی یکپارچه طیور

  .شودمی برگزار ایران کشاورزی رصدخانه جلسات چهارشنبه هر ماهدی اول از افزود: وی

 کشااورزی  ادجه وزیر گفت: و داد خبر کشاورزی اراضی دسن صدور قرارگاه اندازیراه از کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 جهااد  یار وز اماا ، است بزرگی ادعای این اگرچه، شود سنددار کشاورزان هایزمین همه، دولت پایان تا است مصمم

 .شود اجرایی کار این که است امیدوار

  .ستا سنددار آن درصد 4 تنها کشاورزی اراضی هکتار میلیون 1۸ از حاضر حال در متأسفانه گفت: رضازاده

 حضاور  باا  هاشنبهسه آن جلسات و شده تشکیل قرارگاه این پیش هفته دو از، کشاورزی جهاد وزیر مشاور گفته به

 .شودمی برگزار وزیر

 ایان  لساه ج اولاین  گفت: و داد خبر هم کشاورزی بخش در گذاریسرمایه و مالی تأمین قرارگاه تشکیل از رضازاده

 .شد تشکیل بخش این در گذاریسرمایه افزایش هدف با تهگذش روز قرارگاه

 ایان  در گذاریسرمایه اما، است درصد 11.3 کشور داخلی ناخالص تولید در کشاورزی بخش سهم، رضازاده گفته به

  .است درصد 4 از کمتر بخش

 هادف  باا  هگذشات  هفتاه  قرارگاه این گفت: و داد خبر کشاورزی غذایی دیپلماسی قرارگاه اندازیراه از همچنین وی

 .است شده اندازیراه منطقه کشورهای به ویژه به ما صادرات افزایش
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 در است درصد ۲ تنها آنها بازارهای از ما سهم که داریم خاکی و آبی مرز همسایه کشور 15 با، مسئول این گفته به

 .شود یلتبد منطقه در کشاورزی و غذایی محصوالت اصلی هاب به تواندمی ایران که حالی

 وزارت در رتتجاا  و توساعه  ساازمان  رئیس و خارجه امور اقتصادی معاونت حضور با قرارگاه این داد؛ ادامه رضازاده

 .است شده اندازیراه جهاد

 یاسات ر باه  ایاران  کشااورزی  محصاوالت  باازار  تنظایم  کاارگروه  اندازیراه از همچنین کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 .شودمی رگزارب جهاد وزارت در کارگروه جلسه اولین فردا گفت: و داد خبر غذایی امنیت قرارگاه در وزیر مقامقائم

  .کندمی گیریتصمیم کشاورزی بخش مسائل درباره کارگروه این کرد: تصریح وی

 میلیاارد  4۹۰ و هازار  6 اعتبار با کشاورزی حوزه با مرتبط پروژه 16۹6 افتتاح از خود هایصحبت ادامه در رضازاده

 نفار  ۸۰۰ و ارهاز  1۸ که است تومان میلیارد ۹۰۰ و هزار 4 اعتبار با کالن پروژه مورد 36۲ گفت: و داد خبر تومان

 .کندمی ایجاد غیرمستقیم شغل 6۰۰ و هزار 37 و مستقیم اشتغال

 خبر لینک

 

 

 ۰۹:51 ساعت 14۰۰ بهمن 11-اکوناایران

 داردن برنج تولید حوزه به ورود برای ایبرنامه هیچ خاتم قرارگاه 6-6

 و کاشات  حوزه هب ورود برای ایبرنامه هیچ قرارگاه این کرد اعالم )ص( االنبیاءخاتم سازندگی قرارگاه عمومی روابط

 .ندارد کشور در برنج تولید

https://www.farsnews.ir/news/14001111000645/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-5-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://www.iranecona.ir/post/-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 وزارت و االنبیاء)ص(خاتم سازندگی قرارگاه مابین قرارداد انعقاد پیرامون مختلف هایرسانه در اخباری انتشار پی در

 ایان  کذیبت ضمن االنبیاء)ص(خاتم سازندگی قرارگاه عمومی روابط، کشور در برنج تولید منظور به شاورزیک جهاد

 باه  گااه قرار اصالی  راهبردهاای  و هاا سیاست از یکی کشور در غذایی امنیت تأمین دغدغه گرچه کرد: اعالم موضوع

 در وریبهاره  ارتقای و کشاورزی بخش هایزیرساخت احداث طریق از را موضوع این، مجموعه این اما رودمی شمار

 .ندارد کشور در برنج تولید یا و واردات برای ایبرنامه هیچ و کندمی دنبال حوزه این

 مبادله شاورزیک جهاد وزارت با االنبیاء)ص(خاتم سازندگی قرارگاه اخیراً که اینامهتفاهم اساس بر است ذکر شایان

، شای زهک، آبیااری  فرعای  هاای شبکه اجرای و تکمیل، اراضی توسعه و احیاء هجمل از مختلفی هایطرح است کرده

 تاناسا  برخای  در را خااک  و آب منابع هایزیرساخت ساماندهی و احداث طرح همچنین و اراضی نوسازی و تجهیز

 شبخا  نایا  تولیدات افزایش و کشاورزان زیرکشت اراضی بیشتر وریبهره موجب که دارد کار دستور در کشور های

 .شد خواهد

 خبر لینک

 

 

 14:۲4 ، 14۰۰ بهمن ۹-ایرنا

 شد گرفته سر از خوزستان آب میان نیشکر شرکت در فعالیت 7-6

http://www.iranecona.ir/post/-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%E2%80%8C-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84630090/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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 باه  گشات باز با خوزستان استان کرخه شهرستان در آب میان نیشکر صنعت و کشت شرکت کارکنان - ایرنا - اهواز

 .گرفتند سر از را شرکت این در فعالیت، کار

 اتمطالبا  باه  تاوجهی بای  کاه  آنچاه  به اعتراض در آب میان نیشکر صنعت و کشت شرکت کارکنان ایرنا گزارش به

 .کردند امتناع کار محل در حضور از روز چند شده عنوان خود صنفی

 باا  شسات ن کارد:در  بیان رناای خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز آب میان نیشکر صنعت و کشت شرکت مدیرعامل

 نیاز  و اساالمی  شورای مجلس در کرخه و شوش مردم نماینده حضور با که شرکت این معترض کارکنان نمایندگان

 .گرفت قرار بررسی مورد کارگران این صنفی مطالبات شد برگزار شوش کار اداره رییس

 محقاق  اسات  کاار  اداره تایید مورد که شرکت این کارکنان صنفی مطالبات و ها خواسته افزود: سلطانی مراد گودرز

 .شد خواهد

 شارکت  کارکناان  مطالبات و حقوق پرداخت بر تاکید با نیز اسالمی شورای مجلس در کرخه و شوش مردم نماینده

 سال زا شد مقرر نشست این در گرفته صورت توافق اساس بر گفت: امسال پایان تا آب میان نیشکر صنعت و کشت

 و کشات  شارکت  باا  مساتقیم  شارکت  ایان  در شاغل نیروهای قراردادهای تمام، پیمانکاری کتشر حذف با 14۰1

 .نشود تضییع آنها از حقوقی و حق تا شوند منعقد آب میان نیشکر صنعت

 د:افازو  و کارد  بیاان  شارکت  ایان  کارکناان  مطالباات  از دیگر یکی را کارگری شورای تشکیل "عمیر کعب محمد"

 پوشاش  یرز نیز آب میان صنعت و کشت شرکت "ریالی هزار ۹۰۰ مزد روز قراردادهای" نعنوا با مزد روز نیروهای

 .گرفت خواهند قرار بیمه

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/09/17/4/157622257.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/09/17/4/157622257.jpg
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 و تهداشا  فعالیات  کشااورزی  بخاش  در تنهاا  آب میان نیشکر صنعت و کشت شرکت اینکه بر تاکید با ادامه در وی

 ایجاد تشرک این در نیز صنعت، کشاورزی بخش کنار در باید گفت: ندارد شکر استحصال برای ایکارخانه و صنعت

 .باشیم منطقه این در اقتصادی رونق شاهد، بومی جوانان برای اشتغال ایجاد ضمن تا شود

 آب نمیاا  نیشکر صنعت و کشت شرکت در تولید و فعالیت ادامه بر شورای مجلس در کرخه و شوش مردم نماینده

 .شود متوقف شرکت این در ولیدت و کار نباید عنوان هیچ به افزود: و کرد تاکید

 ساال  آهودشات  منطقاه  حاصالخیر  اراضی در و شوش شرق کیلومتری 3۰ در آب میان نیشکر وصنعت کشت طرح

 غاوب مر اراضای  هکتاار  هازار  هشت سطح در آن اجرایی عملیات و رسید بودجه و برنامه سازمان تصویب به 136۲

 .شد آغاز آب میان دشت

 همزرعا  از برداشات  از بعاد  نیشکر محصول که دشومی کشت گندم و شلتوک، شکرنی چون محصوالتی طرح این در

 .دشومی منتقل شوش در تپه هفت و شوشتر در کارون شرکت نیشکر های کارخانه به استحصال برای

 .شد واگذار خصوصی شرکتی به 13۹6 سال آبمیان نیشکر صنعت و کشت شرکت

 مستقل یشهرستان و جدا شهرستان این از وزیران هیات مصوبه با هک بود شوش شهرستان توابع از کرخه شهرستان

 .شد

 خبر لینک

 

 

 1۰:۰7 ، 14۰۰ بهمن ۹-ایرنا

 زیستی فناوری با کشاورزی و غذایی محصوالت کیفیت ارتقای برای پروژه 270 تعریف 8-6

https://www.irna.ir/news/84630090/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84630082/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DB%B2%DB%B7%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7
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 کشاور  رد زیستی فناوری کمک با کشاورزی و غذایی محصوالت کیفیت ارتقای برای ملی پروژه ۲7۰ -ناایر -تهران

 والتمحص سالمت تضمین برای، تولید هایهزینه کاهش و محصول هایویژگی بهبود بر عالوه که است شده تعریف

 .است موثری راه نیز غذایی

 انجام مختلفی هایروش به کشاورزی محصوالت و غذایی مواد ریفرآو، ایرنا آموزش و علم گروه شنبه روز گزارش به

 باا ، ایاران  رد مهام  ایان  دارد. قارار  توجاه  مورد و گرفته ونقر کار این برای زیستی هایفناوری از استفاده، دشومی

 .است گرفته قرار یافتگیتوسعه مسیر در ملی پروژه ۲7۰ اجرای با و مرتبط نهادهای همکاری

 1۰»، «تخمیاری  هاای نوشیدنی و غذایی محصوالت تولید پروژه 1۰»، «خوراکی هایروغن تولید عهتوس پروژه 1۰»

 بسته پروژه ۲۰۰»، «لبنی غیر و لبنی هاینوشیدنی و نان تولید در زیستی هایکاتالیست از استفاده و توسعه پروژه

 فرآوری هپروژ ۲۰» و «حبوبات و تغال فرآوری پروژه۲۰»، «صادراتی رویکرد با غذایی و کشاورزی محصوالت بندی

 .است شده تعریف اهداف این تحقق برای «لبنیات و شیر، گوشت

 فرآوری وسعهت همچنین .کرد خواهد ایجاد پایدار اشتغال نفر 4۰۰ و هزار ۲ برای کشور در هاطرح این کامل اجرای

، تولید هایهزینه کاهش و محصول هایویژگی بهبود بر عالوه کشاورزی و غذایی محصوالت تولید فرآیند در زیستی

 .است موثری راه نیز غذایی محصوالت سالمت تضمین برای

 محصاوالت  و غاذایی  ماواد  فارآوری  معتقدناد  کارشناساان ، جمهاوری  ریاسات  فنااوری  و علمی معاونت گزارش به

 نیاز  غاذایی  والتمحصا  ساالمت  کاهش موجب، پایین بازدهی بر عالوه، شیمیایی هایروش از استفاده با کشاورزی

 هابیوکاتالیست از استفاده مانند قدیمی و سنتی هایراه جایگزینی زیستی هایروش امروزه دلیل همین به شود.می

، لبنای  محصاوالت  تولیاد ، خاوراکی  هاای روغن استریفیکاسیون و تصفیه، استخراج فرآیندهای، نان تولید فرآیند در

 .است شده پروتئین استخراج

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/29/4/169410276.jpg?ts=1643437493270
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/29/4/169410276.jpg?ts=1643437493270
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 کیفیات  ارتقاای  و امار  ایان  تحقاق  بارای  جمهاوری  ریاسات  فنااوری  و علمای  معاونت فناوری ستزی توسعه ستاد

 تواناد ب تا است کرده تعریف ملی پروژه ۲7۰ بنیاندانش هایشرکت و مرتبط هاینهاد همکاری با غذایی محصوالت

 .بردارد حوزه این در موثر گامی

 خبر لینک

 

 

 ۲1:۲1 ، 14۰۰ بهمن ۸-ایرنا

 است کشاورزی بخش در دولت اولویت برنج خودکفایی کشاورزی: جهاد وزیر 9-6

 

 ت:گفا  و دانسات  کاساتراتژی  و مصارف  پار  کشااورزی  کااالی  دوماین  را برنج کشاورزی جهاد وزیر - ایرنا - رشت

 .دارد اساسی نقشی مسئله این در گیالن و است سیزدهم دولت اولویت واردات قطع و برنج تولید در خودکفایی

 داشتن با نگیال استان داشت: اظهار گیالن اداری شورای جلسه در شب جمعه نژادساداتی سیدجواد، ایرنا گزارش به

 از درآماد  انتوما  میلیاارد  هازار  3۰ و دارد دراختیار را کشور اراضی از درصد سه، کشاورزی اراضی هکتار هزار 43۰

 .ارد د ساالنه صادرات دالر میلیون 6۰۰ اینکه ضمن دارد آن محصوالت

 در تن لیونمی یک، اینک هم که است برنج محصول تولید، کشور مهم مسایل از یکی داد: ادامه کشاورزی جهاد وزیر

 .ستا استراتژیک محصول این در خودکفایی، سیزدهم دولت اهداف از یکی و داریم را محصول این واردات سال

https://www.irna.ir/news/84630082/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DB%B2%DB%B7%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84629791/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/12/18/4/169285827.jpg?ts=1639845033571
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/12/18/4/169285827.jpg?ts=1639845033571
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 بارای  گلستان و مازندران، گیالن شمالی استان سه که است نیاز اراضی زهکشی، امر این به توجه با کرد: اضافه وی

 نظر در روزیشاک اراضی کشی زه برای تومان میلیارد 7۰۰، گیالن اراضی کشی زه برای و شده گرفته درنظر امر این

 .است شده گرفته

 تومان یلیاردم 1۲5، گیالن استان مرکبات و چای باغات سازی جوان و نوسازی، بازسازی برای کرد: بیان نژادساداتی

، شاود می وبمحس کشور در کیوی و فندق تولید مهم مراکز از یکی گیالن اینکه وجود با و شده درنظرگرفته اعتبار

 .شد داده اختصاص تومان میلیارد 1۰ نیز محصول ۲ این تحقیقات مرکز برای

 هسا  دلیال  هماین  باه  و است دلمه فلفل به مربوط کشاورزی محصوالت اخیر مشکالت از یکی کرد: خاطرنشان وی

 گرفتاه  نظار در کشااورزی  آفات با مبارزه و محصوالت سالمت برای اعتبار تومان میلیارد 17 با قرنطینه جدید پست

 .است شده

 و دشومی وبمحس سرمایه یک عنوان به خاویار بحث کرد: اظهار و اشاره نیز خاویار محصول به کشاورزی دجها وزیر

 ضامن  یابد افزایش خاویاری ماهیان پرورش تا یافت اختصاص تومان میلیارد 5۰، محصول این افزایش و تولید برای

 توماان  میلیارد 5۰۰ و آبخیزداری برای تومان دمیلیار 4۰، جنگلبانی یگانهای تقویت برای تومان میلیارد 4۰ اینکهه

 .است شده گرفته نظر در شالیکوبی نوسازی برای نیز

 خبر لینک

 

 

 14:44 ، 14۰۰ بهمن 1۰-ایرنا

 :داد خبر نان و آرد نگیههما مدیرکل

 ماه دی اواخر از کشور در آرد فروش سامانه کامل اجرای 10-6

https://www.irna.ir/news/84629791/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84631856/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.irna.ir/news/84631856/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87
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 آرد مدیریت ارچهیکپ سامانه کامل اجرای از ایران دولتی بازرگانی شرکت نان و آرد همانگی مدیرکل - ایرنا - تهران

 از یاسار سر صورت به کشور آرد فروش عملیات تمامی (دیماه پنجم بیست) ماه دی اواخر از :گفت و خبرداد کشور

 .شد خواهد انجام شده یاد سامانه طریق

 اسات  قاادر  ساامانه  این اینکه بیان با «جاللی حسین محمد »، ایران دولتی بازرگانی شرکت یکشنبه روز گزارش به

 مدیریت ارچهیکپ سامانه :افزود کند جلوگیری احتمالی تخلفات بروز از و رصد را آرد حمل و توزیع و فروش مراحل

 ِجااری سال اول در نیم و سال یک هایپیگیری و هاتالش، توزیع و فروش حوزه در شناسی آسیب زا پس کشور آرد

 .شد اجرا استان چند در پایلوت صورت به ماه مهر هشتم از و شد سازی آماده

 و زیاع تو بار  نظاارت  هادف  باا  ساامانه  ایان  اظهارداشات:  ایاران  دولتی بازرگانی شرکت نان و آرد همانگی مدیرکل

 بار  نظاارت  ونبد فروش سامانه و نانوایی تا کارخانه از آرد حمل نظارت بخشِ دو در شبکه از آن خروج از ریجلوگی

 .شد ازیاندهرا آزمایشی طور به آرد حمل

 حاصل آن از ثریمو نتایج و شد ازیاندهرا پایلوت صورت به غربی آذربایجان در ابتدا سامانه این کرد: تصریح جاللی

 .شد اجرا پایلوت نیز سمنان استان و ذربایجانآ کل در سپس شد.

 در سایما  هساامان  پایلوت اجرای از پس کرد: نشان خاطر ایران دولتی بازرگانی شرکت نان و آرد هماهنگی مدیرکل

 تا شد بارگذاری هااستان تمام ماهسهمیهدی ۲5 از و شد بارگذاری سامانه در استان 11 آرد( )سهیمه، استان ۲ این

 .کنند خریداری را خود نظر مورد آرد بتوانند نانوایان دی ۲۸ تا ۲5 از

 جدیاد  مانهساا  باه  آرد فروش اولیه سامانه از اطالعات تمامی کل اداره این متخصص نیروهای تالش با :گفت جاللی

 است شده فعال غیر قدیمی (سامانه )سیما سامانه کامل شدن فعال با و شد منتقل

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169414385.jpg?ts=1643537554692
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169414385.jpg?ts=1643537554692
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 مقادار  مال ح اسات  شده ثبت ماه بهمن اول تا ماه دی ۲5 از که سیما سامانه با آرد فروش اول هفته در :افزود وی

 است تن زاره 1۹۹ مجموع در که تومان(۹۰۰از) ۲ نوع آرد تن هزار 6۹ و تومان( 665یک) نوع آرد از تن هزار 13۰

 .است تن هزار ۲۸ روزانه فروش متوسط که است شده ثبت

 خبر لینک

 

 

 14:3۰ ، 14۰۰ بهمن 1۰-ایرنا

 است تامین رمضان مبارک ماه و عید شب میوه نژاد:ساداتی 11-6

 

 توجاه  با گفت: ،است تامین رمضان مبارک ماه و عید شب میوه اینکه بر تاکید با کشاورزی جهاد وزیر -ایرنا -تهران

 انرمض بارکم ماه و عید شب میوه بازار تنظیم برای ایدغدغه هیچ، شده انجام هایسازیذخیره و ها ریزیبرنامه به

 .ندارد وجود

 آساتانه  در نیتلویزیاو  برناماه  یک در «نژادساداتی سیدجواد»، کشاورزی جهاد وزارت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 در ورزیکشا جهاد وزارت هایفعالیت اقدامات تشریح به، اسالمی انقالب شکوهمند پیروزی سالگرد سومین و چهل

 زمیناه  این رد تا شده تشکیل ستادی ماهآبان از رمضان مبارک ماه و عید ایام برای افزود: و پرداخت سیزدهم دولت

 .باشد نداشته وجود مشکلی

 مارغ  و گوشات ، خرما مانند رمضان مبارک ماه نیازهای تامین و عید شب میوه برای ایدغدغه هیچ کرد:تصریح وی

 .است شده انجام سازیذخیره کفایت ازهاندهب و نداریم

https://www.irna.ir/news/84631856/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87
https://www.irna.ir/news/84631764/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/26/4/169152334.jpg?ts=1635259234548
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/26/4/169152334.jpg?ts=1635259234548
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 پنج تا چهار ولط در داشت: اظهار، ایم کرده تقویت سیزدهم دولت در را ذخایر ما اینکه بیان با زیکشاور جهاد وزیر

 .است نبوده کنونی ذخایر ازهاندهب ذخایر میزان وقت هیچ اخیر سنوات و گذشته سال

 تاا  کنایم  یم تالش کرد: تصریح، داشت خواهیم امسال عید برای میوه بحث در را هوشمند توزیع اینکه بیان با وی

 .کنیم توزیع هوشمند صورت به را عید شب میوه از درصد 5۰

 هوشامند  زیعتو گفت:، است شده ازیاندهرا هوشمند توزیع دسترسی پایداری بحث در اینکه به اشاره با نژادساداتی

 .ستیمه آن توسعه حال در و شودمی انجام شکل این با توزیع کشور هایاستان از نیمی در و بوده موفق بسیار

 کشاورزی جهاد وزارت واحد فرماندهی با سفره تا مزرعه از مدیریت

 خاوبی  هاای فعالیات  مادت  این در که گذرد می سیزدهم دولت شروع از ماه پنج حدود گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 غذا وزهح در را آرامشی یک مردم تا کردیم تالش و است بوده مردم سفره دغدغه کاهش ما تالش همه و شده انجام

 .نباشند شان سفره تامین حوزه نگران و باشند داشته

 تارین شااخص  که هستیم غذا زنجیره حوزه در واحد فرماندهی شاهد اکنون جمهوریرییس دستور به داد:ادامه وی

 .است بازار حوزه در آرامش مهم عوامل از یکی و بوده مدت این در فعالیت

 اجارای  با فت:گ، است ایران کشاورزی بحث در تاریخی روزهای بدترین از یکی نبهم 6 اینکه بر تاکید با نژادساداتی

 یبرخا  گفتاه  باه ، اسات  باوده  کشااورزی  حاوزه  در آن بنادهای  از تعادادی  که 4۲ سال در کشور در سفید انقالب

 .است بوده تاریخ در کشاورزی روز تریننحس

 به و شد کشور در کشاورزی اراضی شدن خرد سبب که افتاد اتفاق سفید انقالب در اراضی اصالحات کرد:اضافه وی

 .شکست سفید انقالب در کشاورزی فقرات ستون عبارتی

 کرد: تصریح، دش جدا کشاورزی از بازار و تجارت حوزه سفید انقالب در اینکه بیان با سیزدهم دولت کابینه عضو این

 کاه  شد عثبا مساله همین دیگر؛ بخش یک ختیارا در تجارت و بازار و گرفت قرار بخش یک اختیار در تولید یعنی

 .باشد تجارت و بازار بحث درگیر کشاورزی امروز به تا گذشته سال 6۰ طول در
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 جادا  شاد:  ریاادآو ، نشود دیده اقتصادی حوزه یک عنوان به کشاورزی تا شد سبب موضوع این اینکه بر تاکید با وی

 .بود کرده ایجادها سال این طول در را اشکاالتی دوگانه ریتمدی این و نیست پذیر امکان بازار از تولید کردن

، اساالمی  ورایش مجلس در قانونی تصویب با ۹۲ سال در اینکه تا داشت ادامه روند این داد: ادامه مسوول مقام این

 ورتصا  باه  هاا دولات  و باود  مشکل دچار اجرا حوزه در متاسفانه قانون این اما شد؛ یکپارچه )زنجیره( تجارت حوزه

 .دندکرمین اجرا را آن واقعی

 وزارت هبا  غاذا  حاوزه  زنجیره کامل طوربه جمهوری رییس دستور با سیزدهم دولت ابتدای در، نژادساداتی گفته به

 .شد واگذار کشاورزی جهاد

 توزار از سباازر  نفار  6۲۸ باار  نخساتین  بارای  قاانون  این اجرای راستای در اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر

 باه  ساانی ان نیاروی  حجام  افتاده اتفاق کمتر افزود:، شدند منتقل کشاورزی جهاد وزارت به تجارت و معدن، صنعت

 .باشند شده منتقل دیگری خانه وزارت به مجموعه یک شدن جدا دلیل

 شاورزیک هادج وزارت اختیار در کشاورزی محصوالت حوزه در سفره تا مزرعه از تولید زنجیره کل گفت: نژادساداتی

 .است گیری تصمیم برای فرمانده یک دارای و

 باعاث  پارچاه یک مدیریت و بودیم تولید کمبود دچار سیزدهم دولت ابتدای در اقالم از بعضی در ما کرد: تصریح وی

 مهمترین من نظر به بنابراین دهیم؛ انجام را مرغتخم و مرغ تامین دغدغه بدون اولیه هایماه در توانستیم ما که شد

 است مطلوبی تسلط اشنتیجه که بوده کامل طور به آن اجرای و انتزاع قانون بازگشت سیزدهم دولت در دستاوردی

 .دارد وجود بازار در که

  سیالب از ناشی هایخسارت برای دولت مصوبه تومان میلیارد هزار 3

 و کارد  اشااره  کشاورمان  وبجنا  در اخیر هایسیالب به، خود هایصحبت از دیگری بخش در کشاورزی جهاد وزیر

 هاکشاور  هماه  بارای  اماروز  و است خشک و کویری اقلیم دارای کشور از زیادی بخش که هستیم کشوری ما گفت:

 .است اهمیت دارای آن از نگهداری و حفظ جمله از آب بحث

 هستیم الشچ دچار آبخیز حوزه باالدست بخش در ما که دهد می نشان سیالب وجود طبیعی طور به داد:ادامه وی

 .دهیم انجام آبخیزداری حوزه در ییهافعالیت باید مشکل این رفع برای که
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 توماان  میلیاارد  هازار سه از بیش افزود:، است شده انجام هابسیآل بحث در خسارت برآورد اینکه بیان با نژادساداتی

 ستمهالا جمله از هایی ایتحم مناطق این کشاورزان برای حاضر حال در دارد؛ وجود خصوص این در دولت مصوبه

 ماداری دا و کشااورزی  از اعم کشاوررزی بخش حوزه برای خصوص این در را الزم های کمک و است شده انجام وام

 .دهیممی انجام

 مای  نشاان  هاا  ارشب زیرا، خوشحالیم بسیار طرفی از گفت:، دارد نیز پیامی ما برای مساله این اینکه بر تاکید با وی

 آیناده  سال در گندم برداشت میزان و داشت خواهیم مراتع در علوفه در را مطلوبی فضای آینده لسا در ما که دهد

 .بود خواهد مطلوب

 مای  حمایات  دیاب افزایش تولید میزان اینکه و کشاورزی حوزه از ما قطع طور به داشت: اظهار کشاورزی جهاد وزیر

 .کنیم

، کنایم  بیشاتری  یگذارسرمایه آبخیزداری حوزه در باید ما که هددمی نشان سیالب وجود اینکه بیان با نژادساداتی

 دارد؛ وجاود  نیاز  مختلف سنوات در و شده دیده آبخیزداری حوزه در که اعتباراتی بر عالوه 14۰1 بودجه در افزود:

 .است شده بودجه اختصاصی ردیف دارای کشور آبخیزداری و مراتع وها جنگل سازمان بار نخستین برای

 در درآمادی  شاته گذ در اگار  باشیم؛ داشته زیادی یبرداربهره مراتع از انیمتومی ما اقتصادی لحا  از داد: مهادا وی

، ختصاصای ا بودجاه  ردیاف  ایان  ایجااد  باا  که شد می واریز دولت خزانه به منابع این داشتیم کشور در مراتع حوزه

 های رسالت یراستا در تا گردد بازمی سازمان به کند ایجاد کشور آبخیزداری و مراتعها، جنگل سازمان که درآمدی

 .شود هزینه سازمان این

 نگیازه ا ایجااد  سابب  کشاور  آبخیازداری  و مراتعها، جنگل سازمان به درآمد بازگشت، کشاورزی وزیرجهاد گفته به

 قطع طوربه و کند هزینه هایش رسالت راستای در تواندمی کشور آبخیزداری و مراتعها، جنگل سازمان زیرا، شودمی

 .یابد می افزایش سازمان این درآمد میزان 14۰1 سال در موضوع این وجود با

 قانون در فزود:ا، دارد وجود کشاورزی جهاد وزارت امالک مولدسازی برای ردیفی آینده سال در اینکه بر تاکید با وی

 کشااورزی  هااد ج وزارت مازاد اموال روشف محل از که شده دیده اعتبار زمینه این در تومان میلیارد هزار ۲۰ حدود

 .شود استفاده کشاورزی جهاد وزارت اهداف راستای در که دشومی انجام
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 در کشاورزی و ریآبخیزدا اهداف برای دارد وجود استان آن در که مازادی اموال استانی هر در داد:ادامه نژادساداتی

 .شود هزینه استان آن

 قاام م دساتور  باه  ملای  توسعه صندوق سمت از هایی حمایت آبخیزداری برای شتهگذ یهاسال در البته افزود: وی

 باه  هگذشات  سنوات در و بود شده فراموش کشور در آبخیزداریها سال است؛ تقدیر شایسته که شده رهبری معظم

 یهاا یات فعال کاه  یافات  اختصاص اعتبار دالر میلیون ۲۰۰ ساالنه ملی توسعه صندوق از رهبری معظم مقام دستور

 .شد انجام زمینه این در خوبی

 مناد نیاز گفات: ، زده سایل  هاای  اساتان  در دامی و کشاورزی محصوالت بیمه وضعیت درباره کشاورزی جهاد وزیر

 اسات  کیپرریس حوزه، کشاورزی محصوالت بیمه هستیم؛ آن تنوع و بیمه سطح افزایش برای بیمه حوزه در فعالیت

 اماا  ستیمه کشاورزی بیمه صندوق دارای کشور در ما ؛کنندمین ورود اورزیکش حوزه به تجاری های بیمه عموما و

 .نیست باال آن پوشش متاسفانه

 از کاه  اسات  یان ا ما تالش نبودند؛ بیمه زده سیل مناظق در ما تولیدکنندگان و کشاورزان از بسیاری داد: ادامه وی

 .کنیم کمک ها آن به زدگان سیل برای دولت اعتبار محل

 سطح ایشافز موجب که است قراردادی کشاورزی، کشاورزی جهاد وزارت فعالیت محورهای از، نژادساداتی گفته به

 .دشومی کشور در بیمه

، کرد برداشت مگند و رسید خرمن به که انتها در وکند می کشت به آغاز، کار گندم کشاورز نمونه طور به افزود: وی

، بیماه ، تکشا  بایاد  ماا  کشااورز  نادارد؟  وجاود  دیگری راه آیا ؛کندمی خرید به اقدام ایران دولتی بازرگانی شرکت

 حمله و تآف، سرمازدگی با وی مزرعه است ممکن همچنین و دهد انجام را مختلف های نهاده از استفاده، کوددهی

 محصاول  خرید به اقدام ایران دولتی بازرگانی شرکت داشت وجود گندمی اگر پایان در اینحال با شود؛ رو روبه ملخ

 .کندمی کشاورزی

 برای ابتدا از ما یعنی کرد: تصریح، دهندمی انجام قراردادی کشاورزی دنیا در اینکه بر تاکید با کشاورزی جهاد وزیر

 دچاار  حاضار  حاال  در ماا  دهایم؛  می قرار وی اختیار در را ها نهاده و بندیم می قرارداد کشاورزان با تولیدی گندم

 باه  توجاه  باا  د.شومی آفات برابر در مقاومت و عملکرد کاهش باعث که هستیم غذیه(ت )مشکل کوددهی کم مشکل
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 قرارداد کشاورز با قراردادی کشاورزی در لذا نیست؛ آن از استفاده به قادر کشاورز فسفاته و پتاسه کود باالی قیمت

 اختیار در الزم های آموزش نهمچنی د؛شومی بیمه مزرعه و گیرد می قرار وی اخیتار در سم و کود و دشومی بسته

 .دشومی حساب تسویه او با مزرعه در محصول برداشت از پس نهایت در و دشومی قرارداده کشاورز

 کشااورزی  البتاه  اسات.  قاراردادی  کشااورزی  دهاد  افزایش را بیمه بستر اندتومی که مسائلی از یکی داد: ادامه وی

 ردادیقارا  کشااورزی  جااده  اینکاه  برای اما شود انجام باید یتبدیل صنایع توسط و خصوصی بخش توسط قراردادی

 .ستا کرده شروع دولت آغاز از گندم محصول برای را قراردادی کشاورزی دولتی بازرگانی شرکت شود آسفالت

 در ای تجریاه  ایران دولتی بازرگانی شرکت این و بوده سختی تجربه گندم قراردادی کشت اینکه بیان با نژادساداتی

 در نتیجه در که انجامید طول به ماه آبان تا قراردادی کشت برای شرکت این فعالیت گفت:، است نداشته زمینه این

 .است شده اجرا قراردادی کشاورزی گندمزار اراضی هکتار هزار۲5۰ بر بال  سطحی در حاضر حال

 ماا  شااورز ک صاورت  این در که مرسانی می هکتار هزار۲ تا را قراردادی کشت میزان آینده سال در کرد: تصریح وی

 .کردیم بیمه را کشاورزانمان تمام کنیم ادعا توانیممی ما و ندارد بیمه دغدغه

 آینده سال برای برنج قراردادی کشت اجرای

 حاال  در آیناده  ساال  بارای  روستایی تعاونی مرکزی سازمان و دولتی بازرگانی شرکت، کشارزی جهاد وزیر گفته به

 .هستند برنج قراردادی کشت برای مقدمات سازیآماده

 در کارد:  تصاریح ، اسات  خااک  و آب مادیریت  آبخیازداری  که این بیان با سخنانش از دیگری بخش در نژادساداتی

 به و دشومی هرودخان وارد و کرده پیدا جریان آب هاالراس خط در افتدمی اتفاق بارندگی که زمانی آبخیز هایحوزه

 وصخصا  به شود؛ دست پایین در خسارت سبب تواندمی موضوع این، سیالب زمان در د؛شومی سرازیر دست پایین

 پیادا  اهشکا  آب نفوذ و نگهداشت و دادیم انجام طبیعت و آبخیز هایحوزه در زیادی بسیار های دخالت ما که این

 .است کرده

 در نفاوذ  امکان و داردمی نگه دست باال در را آب، قیمت ارزان خیلی هایسازه ایجاد با آبخیز فعالیت داد: ادامه وی

 میکناد  پیادا  نفاوذ  آب کاه  زمانی در و افتد نمی اتفاق دست پایین در خسارت بنابراین کند؛می فراهم را زمین دل
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 افتاده اتفاق بزرگ رویکرد تغییر دنیا در امروز لذا گیرد. قرار استفاده مورد کشاورزان توسط دست پایین در تواندمی

 .اندهرفت دست باال در آب حفظ سمت به دنیا سازی سد یهاکتشر بزرگترین و

 و کنایم  عملیااتی  کشاور  در را آبخیازداری  بحث قد تمام نتوانیم که شده سبب ما کشور گستره افزود: مسئول این

 .است مردمی های مشارکت اعتبارات این تامین های راه از یکی است؛ زیادی اعتبارات نیازمند

 یاک  بارای  همدرسا  یاک  ساخت ازهاندهب آبخیزداری فعالیت این اجرای امروز اینکه بر تاکید با کشاورزی جهاد وزیر

 امینت غذایی امنیت کشور برای آب همچنین، دشومی منطقه یک ایمنی سبب زیرا گفت:، است ارزش دارای منطقه

 .کندمی

 از یکای  افزود:، اندهداد انجام کشور در را بسیاری های پروژه و اندهکرد ورود آبخیزداری در خیرین اینکه بیان با وی

 ساازه  که افرادی است؛ مشارکتی یهافعالیت است انجام حال در آبخیزداری و مراتع، جنگل سازمان که یهافعالیت

 .شوند مند بهره آن منافع از توانندمی، کنندمی ایجاد آبخیزداری های

 نقاش  ماا  برای درخت یک امروزه و است اهمیت دارای یزداریآبخ بحث در گیاهی پوشش اینکه بیان با نژادساداتی

 .کنیممی فراهم را سیل ایجاد زمینه، بریممی بین از را گیاهی پوشش ما که زمانی گفت:، دارد را سد یک

 و است یپیگیر دست در کشاورزی جهاد وزارت در طرحی گفت:، طبیعی منابع هفته به شده نزدیک به اشاره با وی

 از سایاری ب دادیام؛  قارار  مادنظر  را کشاور  در درخت میلیارد یک کاشت طرح این در شود؛ آماده زودی هب امیدوارم

 .است پذیرامکان مردم مشارکت با مهم این و کردند شروع را بزرگ ابعاد در نهال کاشت نیز کشورها

 اجارا  باا  نشاهللا گفت:، هستیم یریزبرنامه حال در نیز طرح این مالی تامین برای اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .باشیم آبخیزداری حوزه در بزرگ اتفاق یک شاهد طرح این

 آشنا آن جایگاه با و داشته آشنایی واژه این با افراد و شده انجام آبخیزداری حوزه در سازی فرهنگ اینکه بیان با وی

 باه  اقادام  و هزیناه  آن نگهاداری  و حفاظ  یبارا  مردم، کنیم واگذار مردم به را هایی محدوده ما اگر افزود:، هستند

 .هستیم زمینه این در مردمی مشارکت توسعه حال در بازتری نگاه با که کنندمی آبخیزداری

 اصالحات با همزمان که هایی اتفاق از یکی گفت:، کشور در خاک و آب یکپارچه مدیریت موضوع درباره نژادساداتی

 دوم برناماه  از کشت الگوی کشاورزی جهاد وزارت به قانون است؛ بوده کخا و آب مدیریت کردن جدا افتاده اراضی
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 صورتی در شما است؛ قیمت اولی که ابزاراست دو نیازمند کشت الگوی اجرای، است کرده تکلیف را اقتصادی توسعه

 کشات  هازاناد هبا  تاا  کنیاد  کمک محصول خرید در که ندهد انجام را بر آب کشت که بخواهید کشاورز از توانیدمی

 .باشد داشته آمد در بر آب محصول

 شاورای  مجلاس  در کاه  قاانونی  با اما نبوده کشاورزی جهاد وزارت دست در گذشته در گذاری قیمت داد: ادامه وی

 که ستا کشاورزی جهاد وزارت دست در ابزار یک عنوان به گذاری قیمت حاضر حال در رسیده تصویب به اسالمی

 .کند کمک تکش الگوی اجرای به تواندمی

 زماان  در بحساا  تساویه  و هاا  نهااده ، کود، بذر گذاشتن اختیار در با نیز قراردادی کشاورزی، مسئول این گفته به

 .کندمی تشویق کشت الگوی اجرای برای را کشاورز، برداشت

 دوره ایان  رد افازود: ، شده عنوان راهکار دو با کشت الگوی اجرای خصوص در امیدواری ابراز با کشاورزی جهاد وزیر

 .رفت خواهیم پیش کشت الگوی اجرای جهت در

 کنار ورهد این در زیست محیط از حفاظت سازمان و نیرو وزارت، کشاورزی جهاد وزارت تا شده تالش، وی گفته به

 .باشند یکدیگر

 نیارو  ارتزو تا کردیم تالش است؛ شده برگزار نیرو وزارت با زیادی بسیار مشترک جلسات حاضر حال در افزود: وی

 باا  رو پیش را مسیری میکنم فکر باشد. داشته دغدغه نیز آبخیزداری برای دارد ذغذغه سازی سد برای که همانطور

 .است خوبی مسیر آب وری بهره افزایش حوزه در نیرو وزارت

 ایان  هب طبیعی منابع سازمان شدن ملحق برای جمهور رییس از زیست محیط سازمان درخواست درباره نژادساداتی

 زیست طمحی سازمان های ماموریت نوع دلیل به که است این من برداشت و بوده درخواست یک این گفت: سازمان؛

 مناابع  انساازم  کاه  ماأموریتی  ناوع  با و بوده اهمیت با بسیار که است حاکمیتی و نظارتی های ماموریت بیشتر که

 و طبیعای  ابعمنا  گارفتن  قرار اتفاقاً میکنم فکر ست؛ا متفاوت است اجرایی و عملیاتی که دارد آبخیزداری و طبیعی

 مفهوم رزیکشاو نکنیم حفظ را پایه منابع اگر ما چون است مهم بسیار پیوستگی هم کشاورزی کنار در آبخیزداری

 .ندارد
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 وزارت در تهپیوسا  هام  به جزو دو این اینکه و غذاست تولید و کشاورزی بستر خاک و آب پایه منابع داد: ادامه وی

 کنممی فکر وعموض کلیت در بنابراین، است افتاده اتفاق هوشمندانه بسیار اقدام هستند هم کنار در کشاورزی جهاد

 .است تریمناسب شرایط دارد وجود که شرایطی

 تغییار  بحاث  افازود: ، اسات  ساند  دارای کشاورزی اراضی درصد 4 حاضر حال در اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 غذا حوزه در آینده در نکنیم متوقف کشور در را اراضی کاربری روندتغییر اگر و است مهمی بسیار موضوع ها کابری

 .شد خواهیم چالش دچار غذایی امنیت و

 اداماه  دننباو  سنددار دلیل به همچنان و شده آغاز کشور اراضی شدن خرد اراضی اصالحات اجرای با، وی گفته به

 .دارد

 کااربری  نتخااب ا باا  کرد: تصریح، کنیم متوقف را اراضی کرن خرد باید سند صدور با هاینک بیان با مسئول مقام این

 .بود نخواهند پذیر خرده دیگر اراضی، سند صدور و اراضی برای کشاورزی

 کنار در تعاونی هایشرکت زراعی سهامی و صنعت و کشت قالب در را خرد اراضی باید هایی مشوق با داد: ادامه وی

 .هیمد قرار یکدیگر

 حاال  در :گفات ، است شده می سند دارای ما اراضی تمامی 13۹۹ سال تا باید اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزارت

 و جریهم قوه بین بخشی بین فعالیت یک کشاورزی اراضی سنددارکردن ؛است سندددار ما اراضی از درصد 4 حاضر

 .دارد العاده فوق همکاری به نیاز و است قضاییه قوه

 ییسر و است مسئله این در تسریع و سند صدور خصوص در سیزدهم دولت کاری محورهای از یکی داد: مهادا وی

 .کرد اشاره کشاورزی اراضی کردن سنددار به گیالن استان به اخیر سفر در نیز جمهور

 پاذیر  مکاان ا ممها  ایان  کاه  دارناد  عقیده برخی اما شده انجام منظور این برای ریزیبرنامه کرد: تصریح نژادساداتی

 سند احبص سیزدهم دولت در کشاورزی هایزمین تمامی تا که کنیممی را تالشمان تمام ما، من اعتقاد به، نیست

 .شود تداخل رفع باید که دارد وجود کشاورزی و ملی اراضی تداخالت البته بشوند؛
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 ورود بارای  هورجم رئیس افزود:، کشور اراضی سازمان در کشاورزی اراضی اسناد صدور قرارگاه ایجاد بر تاکید با وی

 صاادر  وردسات  کشاور  اراضای  اماور  سازمان ساختار اصالح و انسانی منابع بحث در استخدامی و اداری امور سازمان

 .دهد انجام چابک را خود فعالیت بتواند سازمان این تا کردند

 ریافات د بارای  کشااورز  افازود: ، نایم ک برطارف  را کشااورزان  دغدغاه  ساند  صدور با اینکه بیان با مسئول مقام این

 سند اشتنند دلیل به باشد داشته کشاورزی زمین هکتار1۰ اگر حتی است مشکل دچار نیاز مورد وثیقه و تسهیالت

 .کند استفاده وثیقه عنوان به آن از اندتومین

 الکیات م هام  و شاد  خواهاد  اراضای  کااربری  حفاظ  سابب  هام  که مهمی بسیار اتفاق سند صدور کرد: تصریح وی

 .شناسدمی رسمیت به کشاورزان

 میاساال  شاورای  مجلاس  در گفات: ، نیسات  پذیر امکان آنجا در کشاورزی که مناطقی درباره کشاورزی جهاد وزیر

 امنیت انونق به معروف که کند برطرف را قانونی مشکالت توانیممی کشاورزی اسناد صدور در که دارد وجود قانونی

 .شود ابالغ زودی به امیدواریم که است غذایی

 بدون افراد هک هستیم آن شاهد است؛ قانونی صورت به تغییر محلی، 1 ماده یک تبصره قانونی نظر از داد: ادامه وی

 اجازه اینکه یبرد؛م بین از را کشاورزی اراضی واقع در، میدهند انجام گسترده کاربری تغییر کنند قانون رعایت اینکه

 نیست. برازنده خیلی شود تخریب سازه و گرفته قمع و قلع حکم شدن ساخته از پس و شود ساخته ای سازه دهیم

 .کنیم استفاده هوشمند و جدید ابزارهای از باید بنابراین

 که کنیممی تفادهاس پهپادی تصاویر و ایماهواره تصاویر، دور از سنجش ابزارهای از حاضر حال در افزود: نژادساداتی

 از ییارات تغ مشااهده  صورت در و میکند رصد اتفاق هفتگی صورت به تغییر هر نیتورینگما طریق از انسانی نیروی

 .میشود جلوگیری ابتدا

 اورزیکش پایداری ضامن هم و شد خواهد طبیعی منابع هدررفت از جلوگیری سبب هم موضوع این، وی ی گفته به

 .است

 دشومی حل بزودی روسیه به کشاورزی محصوالت تجارت در مشکالت
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 شاد  انعناو  کاه  مسایلی از بسیاری گفت:، کشور به خورده برگشت صادراتی محصوالت درباره کشاورزی جهاد زیرو

 حاوزه  دیم؛کر فرصت به تبدیل را موضوع این سیزدهم دولت ابتدای در کشاورزی جهاد وزارت در ما ندارد؛ واقعیت

 اورزیکشا  جهاد وزارت در غذا سالمت تادس ازیاندهرا سبب موضوع این و است مهمی مسئله کلیت به غذا سالمت

 .است شده

 ساازمان  اداره، نباتاات  حفاظ  سازمان ایقرنطینه حوزه کشاورزی جهاد وزارت در غذا سالمت ستاد کرد: تصریح وی

 .هستند عضو مرتبط یهادستگاه سایر و دارو و غذا سازمان، استاندارد

 ناد بتوان محصاول  روی بارکاد  اساکن  با کنندگان مصرف آینده در که میکنیم حرکت مسیری در گفت: مسئول این

 ینکنناد.ا  مشااهده  را تولیادی  مکاان  و هاا  کاش  آفات ، کاود  مصارف  نوع، کننده تولید به مربوط اطالعات تمامی

 .رود می شمار به محصول یک برای شناسنامه

 در شکا  آفات  یک تا تاس بنا که زمانی گفت: روسیه از ایدلمه فلفل محصول برگشت درباره کشاورزی جهاد وزیر

 کسای  شدهن انجام ثبت که زمانی تا و شود ثبت کشور آن نباتات حفظ سازمان در ابتدا باید شود مصرف کشور یک

 .است خاصی فرآیندی دارای ثبت ندارد؛ کشاورزی محصوالت در را کش آفت این از استفاده اجازه

 که شده هاستفاد محصوالت این در کش آفت 4 تعداد که کرده گزارش روسیه کشور ایدلمه فلفل در داد: ادامه وی

 و شاده  ثبات  ماا  کشاور  در هاا  کش آفت این که است حالی در این و نشده ثبت روسیه کشور در ها کش آفت این

 ایدلماه  فلفال  دتعاو  دلیل موضوع این و شده ثبت نیز اروپا اتحادیه در، دارد را ها آن از استفاده اجازه ما کشاورز

 .است بوده

 هاای  حاث ب همساایه  کشاورهای  سایر با و کنندمی بازدید ایران های گلخانه از زودی به نیز روس هیات افزود: وی

 .بریممی پیش را ای قرنظینه

 تلاف مخ کشاورهای  در کشااورزی  محصاوالت  صاادرات  و واردات در موضوع این اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .دشومی انجام محصوالت برگشت ندارد خوانیهم ضوابط که زمانی شد: یادآور، است عادی
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 کشاورزان این گفت:، هستند کشاورزی محصوالت تولید حال در ایرانی کشاورز میلیون پنج اینکه بیان با نژادساداتی

 حصاوالت م کاه  بارویم  سامتی  باه  اینکاه ، کشاورها  ساایر  برای موارد از برخی در و کنندمی تولید را ایرانیان غذای

 .ایم کرده جفا کشاورزان به است آلوده کشومان

 .کنیممی استفاده کم سم و کود از که هستیم دنیا در کشورهایی جزو ما کرد: تصریح وی

 مشکلی هیچگونه سالمت نظر از کشورمان کشاورزی محصوالت که داد خاطر اطمینان مردم به کشاورزی جهاد وزیر

 .ندارد

 انجاام  ناد ه کشور با را مذاکراتی نیز کیوی بحث در گفت: نیز انکشورم به هند از خورده برگشت کیوی درباره وی

 وضاوع م ایان  ساده برسزنی یک با و نکرده خدشه دچار را ما محصول سالمت و است شپشک آن مساله که ایم داده

 .است حل قابل

 صاادرات  ایربا  بهداشاتی  گاواهی  صدور از قبل غذا سالمت ستاد در دارو و غذا سازمان با نیز تعریفی، وی گفته به

 دارو و غاذا  ساازمان  از ماا  کنندگان تولید توسط محصوالت به مربوط سموم آنالیز ابتدا در که ایم داشته محصوالت

 .شود فراهم خارجی و داخلی کننده مصرف برای محصول خاطر ایمنی با تا شود اخذ

، فنای  هنا  دارد رقاابتی  قتصاادی ا دلیل کشورمان صادراتی محصوالت خوردن برگشت از برخی اینکه به اشاره با وی

 .میکنیم صادر ایدلمه فلفل روسیه به که هستیم کشوری 3 جزو ما گفت:

 حصاوالت م ایان  تولیدات ما کشاورزان برای هستیم ارگانیک محصوالت توسعه دنبال به گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 .دارد را خودش خاص کنندگان مصرف و دارد بهتری آورده

 آن با ما راعیز تقویم گفت:، هستیم کشورمان همسایگان با واردات و صادرات مسایل رفع دنبال هب اینکه بیان با وی

 نوعیات مم باا  کاه  اعتقادناداریم  ماا  اسات؛  اقتصاادی  و تجاری کشاورزی حوزه به ما نگاه و است یکدیگر مکمل ها

 .کرد نخواهیم وعممن را صادرات کشاورزی حوزه در عنوان هیچ به کنیم؛ تنظیم را بازارمان صادرات

  گوشت بازار قیمت کامل ثبات برنامه
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 بنابراین ؛هیمد می آن صادرات اجازه ما بوده ممنوع آن صادراتها سال که زنده دام بحث در شد: یادآور نژادساداتی

 مانهمساایگان  غاذایی  سابد  در محصاوالتمان  کاه  میکنیم را تالشمان تمام کشاورزی محصوالت صادرات زمینه در

 .کند پیدا شافزای

 در کااملی  تثبا تا است این ما تالش و دشومی کشتار تهران در دام راس هزار۲ روی، کشاورزی جهاد وزیر گفته به

 .باشد داشته وجود بازار

 هاقیمت شدن متعادل برای بازار در برنج تن هزار 100 عرضه

 شارکت  طتوسا  خاارجی  بارنج  تان  هازار  1۰۰ افازود: ، بازار در خارجی برنج توزیع بر تاکید با کشاورزی جهاد وزیر

 اوایل یا و جاری ههفت اواخر که شد خواهد آغاز هوشمند توزیع با که کرد خواهد ورود بازار به ایران دولتی بازرگانی

 .گذاشت خواهد بازار در را خود اثر بعد هفته

 .تاس سوداگری دلیل هب نیز بخشی که داشته قیمت افزایش خشکسالی دلیل به ایرانی برنج داد: ادامه وی

  ها خشکسالی دلیل به گندم واردات میلیون 7

 با ومانت 75۰۰تضمینی خرید جدید نرخ زراعی سال برای گفت:، گندم تضمینی خرید جدید نرخ درباره نژادساداتی

 .است شده تعیین گذاری قیمت شورای در کشاورزان از نماینده 3 کمک

 کاه  یام ا داشاته  کشاور  باه  گنادم  واردات تان  میلیون 7 بر بال  خشکسالی لدلی به جاری سال برای داد: ادامه وی

 برای ستا ممکن و داشت خواهیم را خوبی شرایط گندم در آینده سال در هابارندگی به توجه با شودمی بینیپیش

 نخاواهیم  مگناد  برای مشکلی آینده سال در ما که دهدمی نوید شرایط اما باشیم. داشته گندم واردات کمی ذخایره

 .داشت

 بارای  قادرت  کنناده  تولیاد  و کنناد مای  تاالش  ما غذایی امنیت و غذا تامین برای غیرتمندانه کشاورزان گفت: وی

 .هستند اسالمی جمهوری

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84631764/%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 13:14 ، 14۰۰ بهمن 1۰-ایرنا

 است برداریبهره آماده جنوبی خراسان در کشاورزی پروژه 117 12-6

 

 خصشاا  پاروژه  117 فجار  دهاه  مناسبت به گفت: جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس - ایرنا - رجندبی

 .است برداریبهره و افتتاح آماده ریال میلیارد 51۰ و هزار اعتبار با استان کشاورزی بخش

 و زارها  15 جمعیات  ابا  روستا ۲۹۹ هاپروژه این برداریبهره با افزود: خبری نشست در یکشنبه روز جعفری مهدی

 .شوندمی برخوردار نفر ۲76 و هزار ۹7 قالب در خانوار 467

 .است شده تثبیت نیز شغلی فرصت ۹1۹ و هزار سه و ایجاد شغلی فرصت 3۰5 محل این از همچنین کرد: بیان وی

 ابا  زیکشااور  صانایع  حاوزه  در گذاریسرمایه حجم بیشترین گفت: جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .است شده انجام شغلی فرصت ۹1۹ تثبیت و شغلی فرصت 17۹ ایجاد، ریال میلیارد 56۰ و هزار چهار

 1۰۸ باا  فخوس شهرستان به مربوط گذاریسرمایه حجم و پروژه تعداد بیشترین نیز مکانی نظر از داشت: اظهار وی

 .است اشتغال تثبیت 7۹1 و شده ایجاد فرصت

 فجار  هدها  گفات:  اسات  خاک و آب حوزه به مربوط مورد 63 با فجر دهه هایپروژه رینبیشت اینکه بیان با جعفری

 کاه  بینیممی خدمات ارائه سایه در را نظام بالندگی و رشد و بوده اسالمی جمهوری نظام خدمات ارائه برای فرصتی

 .کندمی خودنمایی زمانی هر از ترمقاوم و رشیدتر امروز و شده تنومند و قوی درخت به تبدیل

 دعاوت  انمعاون یا وزارت عالی مقام از فجر دهه در استان کشاورزی بخش شاخص هایپروژه افتتاح برای گفت: وی

 .کنند همراهی ام با را روز یک هاپروژه سایر از نیابت به ایمکرده درخواست استاندار از و کنند سفر استان به شده

https://www.irna.ir/news/84631706/%DB%B1%DB%B1%DB%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169414192.jpg?ts=1643533629959
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169414192.jpg?ts=1643533629959
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 ریزیرنامهب فجر دهه ایام در جمهور رییس سفرهای از الهام با گفت: جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 افتتاح به نسبت و شوند شهرستان یک معین سازمان معاونان یا زیرمجموعه هایدستگاه مدیران از کدام هر که شده

 .شوند حاضر مردم بین در و کرده اقدام هاپروژه

 گرفتاه  ظار ن در مدیر همان حوزه در کاربردی موارد رینبیشت براساس مدیران برای شهرستان هر انتخاب افزود: وی

 .است شده

 و دیرانما  هماه  روز ایان  در کارد:  بیاان  امساال  فجار  دهه در «مزرعه روز» نام به روزی تعیین به اشاره با جعفری

 .شد خواهند حاضر مزرعه در کشاورزی جهاد مجموعه

 هایبرنامه شبخ این در گفت: و کرد اشاره جدید دوره در استان کشاورزی جهاد سازمان هایبرنامه به ادامه در وی

 مجموعه به مردم اعتماد تقویت، مدتکوتاه هایبرنامه از یکی که شده ریزیبرنامه بلندمدت و مدتمیان، مدتکوتاه

 .است کشاورزی جهاد

 هبا  ماردم  مااد اعت حادودی  تا گذشته یهاسال در شک بدون افزود: جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 تقویات  را آنهاا  اعتمااد  و افزایش را مردم رضایتمندی داریم تالش که شده تضعیف مجموعه این و کشاورزی بخش

 .کنیم

 معاوناان  و کشااورزی  جهااد  مدیران به داشت: اظهار و برشمرد هابرنامه دیگر از را اداری هایبروکراسی کاهش وی

 ایان  در ناراضای ، دهناد  قارار  خاود  کار سرلوحه را اداری هایروکراسیب حذف و مردم به پاسخگویی ایمکرده تاکید

 ماردم  نفاع  هبا  را قاانون  و کرده استفاده سازمان رییس اختیارات از توانندمی امکان حد تا و نیست پذیرفتنی حوزه

 .کنند تفسیر

 آن باه  ایدب که دارند تمستثنیا و ملی اراضی حوزه در ویژهبه مشکالتی گذشته از مردم برخی کرد: تصریح جعفری

 ماردم  تمشاکال  از قسامتی  طریاق  ایان  از و ایمکرده فراهم هاپالک ارزیابی برای بستری زمینه این در، شود توجه

 .شد خواهد کاسته

 جاد باه  و ایام کرده تقویت را همیار نیروهای زمینه این در افزود: استان بازار بر موثر و صحیح نظارت به اشاره با وی

 .کنند عمل ایسلیقه صورتبه ایعده داد نخواهیم اجازه لذا کنندمی صدر را بازار
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 دیگار  زا را کااال  توزیاع  و تنظایم ، رساانی خدمات هایسامانه ایجاد، جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 خیلی جلوی و یمده ارایه مردم به مطلوبی خدمات تا است اندازیراه حال در سامانه این گفت: و کرد اعالم هابرنامه

 .شود گرفته انحرافات از

 یاد تول چرخاه  تکمیال  سامت  باه  حرکت گفت: استان کشاورزی جهاد سازمان مدتمیان هایبرنامه به اشاره با وی

 اتفاق خوریخام هم و فروشیخام هم تا است هابرنامه این جمله از هاشهرستان و استان دارمزیت و ویژه محصوالت

 .نیفتد

 ۲ کشور گندم حوزه در افزود: داریم کار دستور در را قراردادی کشت اجرای موضوع این برای اینکه بیان با جعفری

 .یافت خواهد افزایش هکتار میلیون ۲ به آینده سال و رفته قراردادی زیرکشت هکتار 5۰۰ و هزار

 متوقاف  را باازار  بدون والتمحص کشت لذا باشد نداشته فروش بازار که شود کاشته بذری استان در نباید گفت: وی

 .است زرشک زیرکشت سطح نیافتن توسعه موارد این از یکی که کرد خواهیم

 یا روییدا گیاهان توسعه، محصوالت گونه این جایگزین کرد: تصریح جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 قارار  نیز خانهوزارت و دولت تاکید مورد و است مناسب فروش بازار و افزوده ارزش دارای، ترآبکم که است هاگلخانه

 .دارد

 یرکشات ز ساطح  اخیار  یهاا سال در کرد: عنوان بردمی بین از را دام و محصول، غلط سیاست اینکه بر تاکید با وی

 .ایمشده مواجه مشکل با دام علوفه تامین درخصوص لذا یافت کاهش زراعی محصوالت و افزایش باغات

 فاراهم  کشااورز  بارای  محصول بازار نهایت در و آموزش، نگهداری، سم، بذر، کود ادیقرارد کشت در گفت: جعفری

 .بود یمخواه شاهد را سطح واحد در عملکرد افزایش طریق این از و شودمی کسر هاهزینه برداشت از بعد و شده

 توافاق  باه  طمنو مهم نای تحقق گفت: و برد نام استان هایبرنامه از یکی عنوان به فراسرزمینی کشت توسعه از وی

 گیاهاان  ،چغندرقناد  مانناد  محصاوالتی  در مجاازی  آب واردات باه  نیااز  اساتان  امروز معتقدیم البته دارد کشور دو

 .دارد روغنی هایدانه و ایعلوفه
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 اورزیکشا  بخاش  در درسات  اطالعات و هاداده پایگاه ایجاد لزوم بر جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 درسات  آماار  اگار ، ناداریم  درساتی  آماری پایگاه استان در و نیست صحیح شده ارائه آمار برخی افزود: و کرد تاکید

 .داشت نخواهیم درستی گیریتصمیم مبنای نباشد

 بارای  ساازمان  هاای پنجاه  تارویج  مراکز گفت: و کرد اعالم مدتمیان هایبرنامه دیگر از را ترویج مراکز تقویت وی

 .است جامعه در رضایتمندی ایجاد و دهیخدمات و مزرعه با باطارت، مردم با ارتباط

 کاه  است این نممک حالت بدترین افزود: شود بیشتر باید مزرعه و کارشناسان بین ارتباط اینکه بر تاکید با جعفری

 .نشناسد را کشاورز و مزرعه کشاورزی کارشناس

 باا  کاه  پیگیری طریق از گفت: و برشمرد هابرنامه دیگر از را کشاورزی جهاد اجرایی بدنه و دانشگاه بین ارتباط وی

 کاه  باشد زیکشاور جهاد بستر در هفته در روز دو اساتید مطالعاتی فرصت داریم تصمیم شد انجام بیرجند دانشگاه

 .گرفت قرار دانشگاه استقبال مورد

 رخوردارب زیادی اهمیت از زیکشاور اراضی سند صدور اینکه بیان با جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 براسااس  اماا  کنیم صادر را سندها توانست نخواهیم هم آینده سال 35 تا برویم پیش روند همین با اگر افزود: است

 فعالیات  سال ارچه پایان تا رفت خواهیم اراضی سند صدور قرارگاه سراغ به، وزارتخانه توسط شده انجام ریزیبرنامه

 .کنیم برگزار را کار این پایان جشن سیزدهم دولت

 اقتادار  قهمنط به شدن تبدیل کشاورزی جهاد وزارت افق گفت: کشاورزی جهاد بلندمدت هایبرنامه به اشاره با وی

 کارده ن ورود کشاوری  هناوز  غاذایی  اقتدار حوزه در ولی داریم غذایی قدرت اکنون چون است آسیا غرب در غذایی

 .است

 وریبهاره  اماروز ، یاباد  افازایش  کشااورزی  بخش در آب وریبهره باید ابتدا مهم این تحقق برای داد: ادامه جعفری

 باید که تاس 1.4 کشوری میانگین و تولید( کیلوگرم یک از کمتر مصرفی آب مترمکعب هر ازای )به یک زیر استان

 .برسیم ۲.۲ به
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 فازایش ا، قاراردادی  کشات  کارد:  تصاریح  و دانسات  غاذایی  اقتدار تحقق دوم گام را تولید در وریبهره افزایش وی

 تولیاد  وریبهاره  افازایش  سابب  طبقااتی  کشاورزی یا محیط یک در محصول چند کشت و سطح واحد در عملکرد

 .شودمی

 ایاد ب گفات:  و کارد  ذکار  هاا برناماه  دیگار  از را اقتصاادی  وریبهره، جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .باشد باال، کندمی مصرف که آبی به توجه با آن وریبهره که کنیم تولید محصولی

 شارکت  کی توسط شربت این افزود: و داد خبر کشور در بار نخستین برای عسل پایه بر زرشک شربت تولید از وی

 .شد خواهد اندازیراه تولید خط آن از بعد که است سازیتجاری برای پیگیری حال در و شده تولید بنیاندانش

 بهارحط، آن موانع و گلخانه نهضت طرح ادامه درخصوص خبرنگاران سواالت برخی به نشست این ادامه در جعفری

 پاساخ  کزرشا  توافقی یا حمایتی خرید، فردوس انار تولیدکنندگان مشکل رفع، نوین آبیاری هایطرح توسعه، شتر

 .گیرد قرار کار دستور در مربوطه مدیران حضور با تخصصی هاینشست شد مقرر و داد

 خبر لینک

 

 

 13:3۸ ، 14۰۰ بهمن 1۲ - ایرنا

 :داد خبر کشاورزی جهاد وزیر معاون

 1400 سال فجر دهه در خاک و آب بزرگ و کوچک پروژه 1969 افتتاح 13-6

 

https://www.irna.ir/news/84631706/%DB%B1%DB%B1%DB%B7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84634341/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84634341/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/01/4/169329105.jpg?ts=1641022750107
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/01/4/169329105.jpg?ts=1641022750107
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 و آب وژهپار  ۹6۹ و هازار یک امسال فجر دهه در گفت: کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب امور معاون -ایرنا -تهران

 برای که رسدمی یبرداربهره به تومان میلیارد ۲56 و هزار یک اعتبار با خاک و آب بخش در کوچک و بزرگ خاک

 .دارد همراه به اشتغالزایی نفر ۹۰ هزار 13

 میاساال  انقاالب  پیاروزی  ساالگرد  سومین و چهل مناسبت به خبری نشست در شنبه()سه امروز «اکبری ادعلیمر»

 مادرن  هاای سیساتم  هکتاار  هزار ۲1 تعداد این از افزود: کشاورزی بخش خاک و آب افتتاح قابل های پروژه درباره

 اراضای  ازینوس و تجهیز هم هکتار ارهز ۲ از بیش، زهکشی و آبیاری فرعی یهاشبکه هکتار ۲۰۰ و هزار ۲، آبیاری

 .است دهش انجام قنوات بازسازی و مرمت کیلومتر 1۸۲ و زهکشی هکتار 5۰۰ و هزار چهار و شالیزار و زار خشکه

 در آب بمترمکعا  میلیون 6۰ ها پروژه این اجرای با داشت: اظهار خاک و آب بخش در کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .شودمی جوییصرفه کشور

 کشور استان 12 به جمهوری رییس سفر نتیجه خاک و آب اعتبارات یصتخص

 ناساتا  1۲ در جمهاوری ریایس  اساتانی  سافرهای  از گفت:، کشور استان 1۲ به جمهوری رییس سفر درباره اکبری

 خراساان  ،بلوچساتان  و سیساتان ، خوزساتان ، زنجاان ، بویراحماد  و کهگیلویه، فارس، سمنان، بوشهر، ایالم، اردبیل

 .است شده ابالغ اعتبار یزد و لرستان، جنوبی

 از یبخشا  کاه  شاده  مصوب هااستان این برای تومان میلیارد 534 و هزارسه خاک و آب بخش در داشت: اظهار وی

 کوچاک  یهاا  پروژه، آبیاری نوین توسعه سامانه توسعه برای 14۰1 سال در قسمتی و 14۰۰ سال در اعتبارات این

 انجاام  قناوات  بازساازی  و مرمت و اراضی نوسازی و تجهیز، آبیاری عمومی های کانال، لهلو با آب انتقال، آب تامین

 .دشومی

 1401 سال بینیپیش اعتبار تومان میلیارد هزار 3 از بیش

، 14۰1 السا  بودجه الیحه در شده بینیپیش ابالغی اعتبارات افزود: کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب امور معاون

 .است خاک و آب بخش در تومان یاردمیل 36۸ و هزار سه

 گلستان استان در زهکشی دستاوردهای از هکتار در تولید تنی 2.5 رشد
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 دست در بزرگ های پروژه از یکی زهکشی پروژه گفت:، گلستان استان در خاک و آب های پروژه اجرای درباره وی

 بارای  یزهکشا  عملیات در سنگین آالت نماشی دستگاه 15۰ تا 1۰۰ بین تعداد با که است گلستان استان در اجرا

 از قبال  دده می نشان ها ارزیابی نتیجه که دشومی کار سبز آب از استفاده و خاک اصالح، آب مصرف کردن بهینه

 برخی در تیح و رسیده هکتار در تن ۲.5 به اکنون که بود کیلوگرم ۸۰۰ حدود هکتار در عملکرد پروژه این اجرای

 عملیات روند هادام با بستری با آتی یهاسال در دشومی تالش که داریم تولید هکتار در تن 4.5 تا چهار بین مناطق

 .یابد افزایش ظرفیت این آبشویی

 خشکسالی برای تومان میلیارد 400 تخصیص

 بحاث  در وزیاران  هیاات  مصاوب  توماان  میلیاارد  هازار یاک  جااری  سال در کرد:تصریح خشکسالی بحث در اکبری

 عتباارات ا ایان  توزیاع  شااخص  کاه  شده ابالغ ها استان به و دریافت تومان میلیارد 4۰۰ تاکنون که بود خشکسالی

 .است spei المللی بین شاخص براساس

 ههای  اسهتان  در سهبز  آب مهدیریت  / سیزدهم دولت های اولویت از خاک و آب بزرگ پروژه دو اجرای

 شمالی

 هاای  استان در را بزرگ پروژه دو سیزدهم دولت فت:گ کشاورزی خاک و آب بخش در کشاورزی جهاد وزیر معاون

 هاا  روژهپا  ایان  اجارای  باا  کاه  دارد یریاز برناماه  دست در خوزستان و ایالم و (گلستان و مازندران، )گیالن شمالی

 ساازی نو و تجهیاز  اجارای  باا  کاه  طاوری  به، شد خواهد برخوردار توجهی قابل افزایش از کشاورزی بخش تولیدات

 زیرساخت انیمتومی شمالی های استان در ها بندان آب بازسازی و مرمت، اراضی زهکشی، رهازا هخشک و شالیزارها

 .کنیم فراهم را علوفه و کلزا، برنج تولید های

 از خاارج  ماا هستیم روبرو آب کمبود با برنج کشت فصل در مازندران و گیالن های استان در اکنون کرد: اضافه وی

 از سابز  بآ ایان  تنهاا  ناه  کنایم  مدیریت را سبز آب منابع این نتوانیم اگر که داریم حد از بیش بارش، کشت فصل

 تگیگرف آب علت به گذشته یهاسال که گونههمان د؛شومی وارد آسیب خاک بافت به بلکه، دشومی خارج دسترس

 .است شده وارد بخش این به زیادی های خسارت آب ماندابی و اراضی
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 دساترس  از و شاده  خازر  دریای وارد شمالی استان سه از سبز آب مترمکعب میلیارد 1۰ تا ۹ سالیانه افزود: اکبری

 کاه  جایی تا دارد قرار سیزدهم دولت کار دستور در استان سه این سبز آب منابع مدیریت اکنون که دشومی خارج

 .یافت صاصاخت کار شروع برای تومان میلیارد 7۰۰ مبل  گیالن استان به جمهوری رییس اخیر سفر در

 داشات:  هاار اظ، شاود  اجرایای  سال پنج مدت در کشور شمالی های استان در پروژه این امیدواریم اینکه بیان با وی

 محال  زا بخشای ، دولات  اعتبااری  مناابع  از بخشی که است تومان میلیارد هزار 73 پروژه این اعتبار کل بینیپیش

 .شد خواهد تامین نفت تهاتر از بخشی و فاینانس

 آب از آب کمباود  جباران  و بازرگ  پاروژه  این اجرای با کرد: تصریح کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب امور نمعاو

 تان  میلیون هس نزدیک و کلزا تولید هزارتن ۸۰۰ تا 7۰۰ بین، برنج تولید تن میلیون یک حدود انیمتومی ها بندان

 .دهیم افزایش را کشور علوغه

 از انیمتاو می لوفهع و برنج، کلزا، برنج کشت تناوب با بنابراین، نداریم کشور در برنج دوم کشت اکنون داد: ادامه وی

 و ناداریم  ضافیا آب هیچ کلزا کشت برای کشور در اکنون زیرا ببریم بهره تولید افزایش برای ها استان این سبز آب

 اساتان  ساه  در کشت ضریب اماقد این با، مسوول این گفته به .شود عملیاتی سطح واحد در تولید باید حتم طور به

 .بود خواهد خوبی رشد که رسد می ۲ نزدیک به سرانه دهم هفت از کشور شمالی

 تاا  هزار ۸۰۰ حدود و تولید کشور در برنج تن میلیون ۲.5 تا ۲ بین سالیانه موجود آمارهای طبق یادآورشد: اکبری

 هاای  اناسات  در بارنج  دوم کشات  پتانسیل از استفاده صورت در اما، دشومی تامین واردات محل از تن میلیون یک

 جناوبی  کاره  و ژاپان  کشاورهای  در اکناون  که درحالیست این البته دهیم. رشد را رقم این انیمتومی کشور شمالی

 .کنیم تفادهسا کشور شالیزاری اراضی برای را تکنولوژی این داریم تالش ما که دشومی انجام زهکشی با برنج کشت

 خوزستان و ایالم خاک و آب پروژه تارهک هزار 255 اجرای

 از تانخوزسا  و ایاالم  هکتااری  هازار  ۲55 پاروژه  اکنون کرد: تصریح کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب امور معاون

 شاروع  زودیباه  کشاور  در کالن پروژه دو این امیدواریم که اجراست دست در که است سیزدهم دولت های اولویت

 .شود

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84634341/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
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 15:51 ، 14۰۰ بهمن 11 - ایرنا

 شد مالکیت اسناد تبدیل در پیشرو کشاورزی جهاد وزارت 14-6

 

 و اقتصاادی  اماور  وزارت سوی از دولتی برگ تک به مالکیت اسناد تبدیل در کشاورزی جهاد وزارت - ایرنا - تهران

 .شد برگزیده برتر دستگاه سه جزو قضائیه قوه و دارایی

 ساازمان  ماابین  فای  مشاترک  مکاریه نامهتفاهم راستای در، کشاورزی دجها وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 باه  عاادی  برگ تک و ایدفترچه مالکیت اسناد تبدیل منظور به کشور کل داریخزانه با کشور امالک و اسناد ثبت

 .شد خابانت برتر دستگاه سه جزو کشور سراسر اجرایی هایدستگاه میان از کشاورزی جهاد وزارت، دولتی برگتک

 از کشاور  کال  دارخزانه « اکرمی اهللرحمت سید » و کشور امالک و اسناد ثبت رییس « بابایی حسن» راستا این در

 دهایواحا  همکاری حسن و کشاورزی جهاد وزارت منابع و مدیریت توسعه معاون متکان اکبرعلی ارزشمند زحمات

 .کرد تقدیر مالکیت اسناد تبدیل در مجموعه آن تابعه

 

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84633451/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/09/11/4/169053489.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/09/11/4/169053489.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/31/3/169417498.jpg?ts=1643631549964
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/31/3/169417498.jpg?ts=1643631549964
https://www.irna.ir/news/84633451/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
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 15:4۰ ، 14۰۰ بهمن 11 - ایرنا

 :داد خبر نباتات حفظ سازمان یسری

 گیاهی محصوالت تولید پایش و رصد قرارگاه تشکیل 15-6

 

 خبر گیاهی محصوالت تولید برای پایش و رصد قرارگاه تشکیل از کشور نباتات حفظ سازمان رییس - ایرنا - تهران

 .کرد مدیریت توانمی را تولید بسترهای زنجیره این تکمیل و قرارگاه این تشکیل با گفت: و داد

 یان ا تشاکیل  افاهاد  خصاوص  در « مقادم عالئای  شاهپور »، کشاورزی جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 و ( صارف م تاا  برداشات ، داشات ، کاشات  زمان )از گیاهی محصوالت تولید فرایند بر نظارت و بررسی افزود: قرارگاه

 پایش  و مراقبات  هاای شابکه  هاای ایساتگاه  برقراری با منظم و موقع به پایش و رصد با خارجی بازارهای به ارسال

 بیولوژیک لکنتر های فرآورده و تجهیزات و سموم توزیع و ارکتد بر نظارت، اجرایی هایدستورالعمل صدور، آگاهی

 دراتیصا گیاهی محصوالت بهداشت بر مستمر نظارت و ایقرنطینه هایپست تجهیز و کردن فعال و غیرشیمیایی و

 .است قرارگاه این تشکیل اهداف از

 اجرایای  الزامات از یکی گفت: قرارگاه این اهداف شدن محقق الزامات خصوص در کشور نباتات حفظ سازمان رییس

 تاا  دشا  مقارر  افازود:  وی .اسات  هاا اساتان  و ستاد در کارشناسی هایظرفیت از استفاده قرارگاه این مصوبات شدن

 والتمحصا  پاایش  و رصاد  به مستمر و منظم صورت به قرارگاه جلسات تشکیل با هااستان در نباتات حفظ مدیران

 و ذیاربط  امال عو ظرفیات  از گیاری بهره و ریزیبرنامه با باید گفت: مقدم الئیع .بپردازند مصرف تا مزرعه از گیاهی

 .برداریم را جامعه در مهم مسیر این تحقق درجهت اساسی هایگام مرتبط؛ نهادهای سایر

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84633430/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84633430/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/31/4/169417475.jpg?ts=1643630573187
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/31/4/169417475.jpg?ts=1643630573187
https://www.irna.ir/news/84633430/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C
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 14۰۰ بهمن 1۰-۰1:۰3- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ مطرح نژادساداتی

 آینده سال در برنج قراردادی کشت اجرای غذا/ زنجیره حوزه در واحد فرماندهی ایجاد 16-6

 در یزدهمسا  دولت دستاوردهای مهمترین از غذا زنجیره حوزه در واحد فرماندهی ایجاد گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 .است بوده کشاوزی حوزه

 و کشااورزی  زهحاو  در زیار  سواالت به یک نگاه برنامه در کشاوزی جهاد وزیر نژادساداتی - جوان خبرنگاران باشگاه

 .داد پاسخ غذایی امنیت

 است؟ بوده چه سیزدهم دولت در کشاورزی حوزه دستاورد بفرمایید فجر مبارک دهه آستانه در

 ماردم  رهساف  دغدغه که بوده این ما تالش تمام گذرد می سیزدهم دولت شروع از که ماهی 5 مدت در :نژادساداتی

 .است بوده غذا زنجیره حوزه در واحد فرماندهی ایجاد تمد این در اقدام ترین شاخص کند. پیدا کاهش

 و شاد  یجادا کشور در سفید انقالب 4۲ سال در، است ایران کشاورزی برای تاریخی روزهای بدترین از یکی بهمن 6

 یاراضا  شادن  خارد  باعاث  کاه  اسات  ارضای  اصالحات آنها از یکی، است کشاورزی حوزه در آن بندهای از تعدادی

 یک عنوان هب کشاورزی شد سبب امر این و بود کشاورزی از تجارت و بازار شدن جدا هم آنها از کیی شد. کشاورزی

 .نشود دیده اقتصادی حوزه

 دناد کرمای ن اجرا ها دولت اما شود یکپارچه کشاورزی و تجارت حوزه که شد تصویب مجلس در قانونی ۹۲ سال در

 دسات  باه  غاذا  حاوزه  زنجیاره  کامل طور به و افتاد اتفاق نای جمهور رئیس دستور با سیزدهم دولت ابتدای در که

 .شدند منتقل جهاد وزارت به صمت وزارت از بازرس نفر 6۲۸ شد. سپرده کشاورزی جهاد وزارت

https://www.yjc.news/fa/news/8045690/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.yjc.news/
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 انجاممرغ تخم و مرغ تامین در مناسبی اقدامات بتوانیم دولت کار اولیه های ماه در شده باعث یکپارچه مدیریت این

 .است آمده جودو به بازار بر کاملی تسلط که بوده این هم آن نتیجه و شده اجرا کامل طور به عانتزا قانون دهیم.

 نجیاره ز باه  خساارت  این از میزان چه و کرد وارد کشاورزی حوزه به خسارت میزان چه کشور جنوب در اخیر سیل

 است؟ گرفته صورت اقداماتی چه ها خسارت این جبران برای است؟ بوده کشور غذایی

 جاود و دارد. بااالیی  اهمیات  آب بحاث  و اسات  خشاک  و کاویری  اقلیم دارای ما کشور از زیادی بخش :نژادساداتی

 .کنیم حفظ را آب انیمتومین و هستیم چالش دچار آبخیزداری بخش در ما دهد می نشان سیالب

 ارتخسا  جباران  باه  توماان  میلیاارد  هازار  3 از بایش  دولت مصوبه طبق و گرفته انجام اخیر سیل خسارت برآورد

 گرفتاه  صاورت  هاایی  حمایت ها وام استمهال بحث در و شده انجام کشاورزان برای اقداماتی، است یافته اختصاص

 .است

 رایطشا  علوفاه  تاامین  بارای  هم دامداران و داشتیم سختی شرایط وارداتی گندم برای، بود خشکسالی گذشته سال

 و باشیم تهداش علوفه تامین حوزه در مطلوبی فضای آینده سال هدد می نوید الهی رحمت باران این، داشتند سختی

 .کنیم بیشتری یگذارسرمایه آبخیزداری حوزه در باید ما اما یابد افزایش هم گندم برداشت میزان

 عظام م مقاام  گذشاته  یهاا ساال  دساتور  و شده دیده آبخیزداری حوزه برای که اعتباراتی از جدا 14۰1 بودجه در

 ساازمان  اینکاه  یکای  اسات  گرفتاه  انجام اقدام دو، بخش این در ملی توسعه صندوق منابع از تفادهاس برای رهبری

 سال ینکها دوم و است شده بودجه اختصاصی ردیف دارای آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان جدید نام باها جنگل

 ایان  در توماان  میلیاارد  هزار ۲۰ حدود قانون در که جهاد وزارت امالک مولدسازی خصوص در داریم ردیفی آینده

 .است شده دیده اعتبار زمینه

 دارند؟ را خسارت این پرداخت توان بیمه یهاشرکت و بودند شده بیمه کشاورزی محصوالت از چقدر

 بیمه و ستا ریسک پر کشاورزی حوزه بگیرد. انجام زیادی کار باید کشاورزی محصوالت بیمه حوزه در :نژادساداتی

 .کنندمین پیدا ورود بخش این به والمعم تجاری های
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 یالبسا  ایان  در و نیسات  باال آن پوشش متاسفانه اما هستیم کشاورزی محصوالت بیمه صندوق دارای کشور در ما

 جبران ساراتخ این گذاشته دولت که اعتباراتی محل از که است این ما تالش که نبودند بیمه کشاورزان از بسیاری

 .شود

 از یعنای  اسات.  قاراردادی  کشااورزی  کند پیدا افزایش هم بیمه سطح دشومی موجب که ما مهم محورهای از یکی

 بیناد  می هم آموزش و دشومی بیمه، دهیم می قرار او اختیار در را سموم و ها نهاده، ببندیم قرارداد کشاورز با ابتدا

 .شد خواهد تسویه او با کرد برداشت را محصول اینکه از بعد نهایتا

 زار گندم ارهکت هزار ۲5۰ باالی اکنون و دهد انجام قراردادی کشت گندم در دارد ماموریت دولتی رگانیباز شرکت

 .رسید خواهد هکتار میلیون ۲ به آینده سال تا و هستند قراردادی کشاورزی، کشور

 فراگیار  رزیاوکشا  حاوزه  در بیماه  روش ایان  در کنیم. قراردادی کشاورزی را برنج تا داریم برنامه آینده سال برای

 .شد خواهد

 گیرد؟ انجام باید اقداماتی چه آبخیزداری حوزه در

 ماالی  تاامین  بخش هم یکی و خصوصی بخش ظرفیت از استفاده، آبخیزداری توسعه یهازمینه از یکی :نژادساداتی

 بخیازداری آ هحاوز  در آن از انتاو می دارد وجود کشاورزی جهاد مازاد اموال که هایی استان در شده مقرر که است

 .کرد استفاده

 تاا  سات ا کار حال در خانه وزارت در طرحی نهال کاشت حوزه در .دارد زیادی اهمیت گیاهی پوشش آبخیزداری در

 آبخیزداری در چه هر د.شومی پذیر امکان امر این مردم مشارکت با که گیرد قرار نظر مد درخت میلیارد یک کاشت

 وجاود  باا  14۰1 بودجاه  در اعتباار  اخاذ  بارای  را تالشامان  ایام  داده کاهش ار بعدی یهاهزینه یعنی کنیم هزینه

 تالش آن ارینگهد و حفظ برای کنیم واگذار مردم به را هایی محدوده اگر ایم. کرده دارد وجود که هایی محدودیت

 .دهیم توسعه باید را این و کنندمی

 اید؟ داده انجام اقدامی چه حوزه ینا در نگری بخشی رفع و خاک و آب یکپارچه مدیریت ایجاد برای
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 ازمانسا  کاه  اسات  این شده انجام سیزدهم دولت در که کاری باشد یکپارچه باید خاک و آب مدیریت :نژادساداتی

 و آب زهحاو  در شده تالش و بگیرند قرار هم کنار صمت وزارت و کشاورزی جهاد وزارت، نیرو وزارت، زیست محیط

 .شود انجام مشترک کار خاک

 شارایط  ایان  در کاار  این آیا شود ملحق سازمان این به طبیعی منابع سازمان داده درخواست زیست محیط ازمانس

 است؟ درست

 هاای  اموریات م ناوع  اینکه دلیل به است این من اشتبرد .ندارد ایرادی و بوده درخواست یک تنها این :نژادساداتی

 ساتند ه متفااوت ، اسات  عملی که آبخیزداری و طبیعی بعمنا ماموریت نوع با است نظارتی بیشتر که زیست محیط

 در بتاه ال اسات  هوشامندانه  کشاورزی بخش کنار در آبخیزداری و طبیعی منابع گرفتن قرار و نیست دست کار این

 .داریم بیشتری کار جای به نیاز حوزه این

 است؟ پذیر امکان سیزدهم دولت کار پایان تا کشاورزی اراضی شدن دار سند و حدنگاری اتمام

 اربریکا  تغییار  روناد  اگار  دارد. سند کشاورزی اراضی درصد 4 کل در است. مهم مالکیت و سند بحث :نژادساداتی

، شاود  ردخا  کشااورزی  زماین  ابعاد وقتی خوریم. می بر مشکل به غذا حوزه در آینده در نکنیم متوقف را کشاورزی

 بچسابانیم  هم هب را ها زمین این باید دارد وجود هم دنیا در که هاییروش با د.شومی باغچه و ویال به تبدیل اراضی

 .طلبد می را قضاییه و مجریه قوه همکاری امر این، باشیم داشته تجاری کشاورزی تا

 مناابع  و کشاورزی های زمین بین کنیم. دار سند سیزدهم دولت در را کشاورزی های زمین تمامی کنیم می تالش

 زمیناه  ایان  در تاا  کنایم  می برگزار را کشاورزی اراضی اسناد صدور قرارگاه هفته هر .شود تداخل رفع باید طبیعی

 .شود برطرف کشاورزان دغدغه

 زایشاف باعث هم وکند می رسمی را مالکیت هم، دشومی کاربری حفظ باعث هم کشاورزی های زمین اسناد صدور

 .دشومی کشاورزی حوزه در یگذارسرمایه

 ماییاد بفر شد ایجاد کشاورزی محصوالت صادرات خصوص در حواشی بود. غذایی دیپلماسی شما یهابرنامه از یکی

 خورد؟ برگشت محصوالت این دلیل چه به



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

۲۲۸ http://awnrc.com/index.php  

 ساالمت  ساتاد  منظاور  همین به است مهم غذا سالمت حوزه نداشت. واقعیت حوزه این در اخبار خیلی :نژادساداتی

 که باشد داشته کدیQR یک است بازار در که محصولی هر که رسیم می جایی به آینده در و کردیم ازیاندهرا غذا

 .است شده تولید کجا در و کشی آفت چه با محصول این دهد نشان و است محصول سالمت برای ای شناسنامه

 حفاظ  نسازما در باید شود استفاده خواهد می کشوری هر در کشی آفت هر روسیه؛ از محصول برگشت واقعیت اما

 در که دهش استفاده محصوالت این در کش آفت 4 که بود این روسیه گزارش دلمه فلفل مورد در شود. ثبت نباتات

 آفت این مه اروپا اتحادیه در همچنین بود شده ثبت ما کشور در ها کش آفت این اما است نشده ثبت روسیه کشور

 .است شده ثبت ها کش

 ورد.خ می برگشت محصول ندارد همخوانی هم با رکشو دو ضوابط وقتی و است مرسوم کشورها همه در مسائل این

 دغدغاه  هک دهم می مردم به را اطمینان این است. کشاورز حق در جفا است آلوده ما محصوالت شود گفته که این

 .باشند نداشته غذا سالمت حوزه در ای

 ساایر  بتیرقاا  هاای  حاث ب اوقات برخی و است باالیی سی ویتامین دارای کشور باالی آفتاب دلیل به ما دلمه فلفل

 هار  در شاود  مشاخص  که رویم می محصوالت شدن دار شناسنامه سمت به ما د.شومی مطرح هم رقیب کشورهای

 .است شده هاییاستفاده کش آفت چه از محصولی

 است؟ شده انجام کشاورزی بخش در اقداماتی چه همسایه کشورهای با تجارت حوزه در

 ما نگاه کنیم. رفط بر را واردات و صادرات حوزه در مسایل همسایگان با مذاکره با تا ایم کرده شروع ما :نژادساداتی

 برنج تولید انیمتومی کنیم. تنظیم را اقتصاد صادرات ممنوعیت با نداریم اعتقاد و است اقتصادی، کشاورزی بخش در

 .باشیم داشته هم واردات و باشیم داشته

 .شاود  صاادر  گوشات  و زناده  دام دهایم  مای  اجاازه  .ایم نکرده ممنوع ار صادرات عنوان هیچ به کشاورزی حوزه در

 حاوزه  رد را خاود  ساهم  داریام  تالش .کنیم می هم وارد نیاز صورت در حال عین در و شود صادر اندتومی مرکبات

 .دهیم افزایش است درصد ۲ که همسایه کشورهای به صادرات

 است؟ شده اندیشیده هیداتیتم چه رمضان مبارک ماه و عید شب بازار تنظیم برای
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 تاامین  رایبا  اسات.  شده یریزبرنامه و شده تشکیل ستادی آبان از رمضان مبارک ماه و عید ایام برای :نژادساداتی

 .نداشتیم اساسی کاالهای ذخائر فعلی ازهاندهب زمانی هیچ است. شده سازی ذخیره مرغ و گوشت، میوه

 کااملی  مشآرا .دهیم می انجام هوشمند توزیع را میوه درصد 5۰ تا و داشت خواهیم امسال عید در هوشمند توزیع

 .داشت خواهد وجود بازار در

 آیناده  هفته از و دشومی وارد بازار به هم خارجی برنج تن هزار 1۰۰، شد کم امسال برنج تولید خشکسالی دلیل به

 .دید خواهیم بازار بر را آن تاثیر

 است؟ انمیز چه گندم تضمینی خرید جدید نرخ

 شااورزان ک خود مشورت و کمک با که شده تعیین تومان 5۰۰ و هزار 7 گندم برای تضمینی خرید نرخ :نژادساداتی

 تولیاد  رد مشاکلی  و داریام  بهتاری  شرایط آینده سال در داشتیم. واردات تن میلیون 7.7 امسال است. شده تعیین

 .گیرد می انجام سازی ذخیره برای واردات کمی میزان تنها داشت نخواهیم گندم

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن ۰۹-16:56 جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با وگو گفت در

 ضروریست صنوف برای واکسن دُز سه تزریق 17-6

https://www.yjc.news/fa/news/8045690/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.yjc.news/fa/news/8045002/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%8F%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 دُز تزریاق  یاساتخدام  اماور  سازمان تاکید و کرونا ملی ستاد در تصویب با گفت: تهران اصناف اتاق اول رئیس نایب

 است اجباری اصناف تمامی برای کرونا واکسن سوم

 کمیتاه  و کرونا بیماری با مقابله ملی ستاد عملیاتی قرارگاه سوی از گفت: درستی ابراهیم  -جوان خبرنگاران گاهباش

 بار  مبنای  کروناا  باا  مقابله ملی ستاد با آمده عمل به هایهماهنگی آخرین همچنین و انتظامی و اجتماعی، امنیتی

 .شد اتخاذ شغلی گروه ۹ برای کرونایی هایودیتمحد اعمال کرونا ششم پیک توجه با و اصناف فعالیت نحوه

 هایسالن، پذیرائی هایتاالر، بسته فضای در پذیرایی صورت به، هاخانهقهوه و هارستوران شغلی هایگرو، او گفته به

 ابا  دولات  پیشاخوان  و ایزنجیاره  هاای فروشاگاه ، ساازی  بادن  هاای باشگاه و سرپوشیده هایاستخر، تئاتر و سینما

 .شدند مواجه کرونایی یتمحدود

 هاای ناماه  هشایو  رعایات  عدم هستند. فعالیت به مجاز ذیل گروه ۹ استثناء به مشاغل تمامی امروز از اساس این بر

 در ترتیب نای به که طوری به شودمی برخورد نhمتخلف با و اجرایی کرونا مدیریت ستاد ابالغی ضوابط و بهداشتی

 .است شده گرفته نظر در کارتخوان دستگاه قطع دوم مرحله کتبی اخطار اول مرحله

 قرماز  و ناارنجی  وضاعیت  از هاا شاهر  از برخای  خاروج  و کروناا  ویاروس  کنتارل  منظاور  باه ، گذشته روز جلسه در

 .است شده اتخاذ جدیدی هایمحدودیت

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 1۲-۰7:45-جوان خبرنگاران باشگاه

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8045002/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%8F%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
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 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 «زراعی به» عملیات تولید چرخه به چای باغات بازگشت حلراه 18-6

 بااز  ولیدت چرخه به شده رها باغات، زراعی به ردیف یک ایجاد و دولت حمایت با گفت: چای سندیکای مدیراجرایی

 .گردند می

 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در امسال ماهه ۹ در چای واردات آمار بنابر گفت: حسنی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 در کشاور  یااز ن درصد 3۰ حداکثر اعالمی آمار طبق است. داشته رشد درصد 1۸ ارزشی و درصد 15 وزنی لحا  به

 .شودمی تامین واردات طریق از مابقی و داخل

 حتای  و مختلاف  های استان از مهاجرت سیر و زمین قیمت افزایش به توجه با گفت: چای سندیکای اجرایی مدیر

 .ندارد وجود خودکفایی به رسیدن امکان ایران شمال خارجی کشورهای

 باغات از بخشی بازگشت امکان، گذشته یهاسال همانند عیزرا به ردیف یک ایجاد و دولت حمایت با گفت: حسنی

 .دارد وجود تولید چرخه به شده رها

 هزار 3۰ که گیردمی قرار استفاده مورد کشور در چای تن هزار 1۰5 تا 1۰۰ ساالنه، چای سازمان اعالمی آمار طبق

 .شودمی تامین واردات طریق از مابقی و داخل در تولید طریق از تن

 و دالر نمیلیاو  ۸۹.65 بار  باال   ارزش باا  هناد  از چاای  تن ۹۲۸ و هزار 1۸ حدود سال ابتدای از گمرک آمار بنابر

 ساریالنکا  و درصاد  4۲ هند از واردات که است شده وارد دالر میلیون 67.۸6 ارزش با تن 5۹۸ و رهزا 11 سریالنکا

 .کندمی تامین را داخل بازار نیاز درصد ۲6

 باغاات  ولتد حمایت با که حالی در، دارد نیاز زمان سال 14 تا ۸ چای جدید باغات احداث ،کارشناسان گفته طبق

 .داشت خواهیم واردات به کمتری نیاز تولید افزایش سبب به که گردندمی باز تولید چرخه به شده رها

 احیاا ، نمازنادرا  و گیالن چای باغات از هکتار هزار ۲ گذشته سال سه طی گوید:می چای سازمان رئیس ساز جهان

 .بازگردد تولید چرخه به دیگر هکتار هزار یک سال پایان تا که دشومی بینیپیش و است شده

https://www.yjc.news/fa/news/8047030/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://www.yjc.news/
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 ماتاقادا  باا  کاه  باوده  هکتاار  هازار  15 حدود ۹۲ سال در چای باغات زیرکشت سطح که است آن از حاکی آمارها

 است رسیده هکتار هزار ۲۲ به باغات احیای راستای در گرفته صورت

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 11-۲3:1۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ مطرح امین فاطمی

 است شده آماده رمزارزها با تجارت زیرساخت صنعت/ توسعه راهبردی سند تدوین الزامات 19-6

 تاه گرف انجاام  صانعت  راهباردی  ساند  تادوین  و هیهت خصوص در که اقداماتی درباره تجارت و معدن، صنعت وزیر

 .داد ارائه را توضیحاتی

 ویاژه  گفتگاوی  برناماه  در حضاور  باا  تجاارت  و معدن، صنعت وزیر امین فاطمی سیدرضا  -جوان خبرنگاران باشگاه

 :داد پاسخ زیر سواالت به خبری

 نداریم؟ صنعت حوزه در راهبردی سند آیا

 باه  نوبات  دو در ایشان بودیم. انقالب معظم رهبر خدمت، اقتصادی کنندگان تولید برخی جمع در ما :امین فاطمی

 .داریم کشور صنعتی پیشرفت برای راهبردی نقشه یک به نیاز ما که کردند اشاره نکته این

https://www.yjc.news/fa/news/8047030/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://www.yjc.news/
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 آن از لقب و کردیم طراحی را ایبرنامه بار کی۹۰ سال در است. شده تدوین متعددی های سند گذشته یهاسال در

 داریام.  کلمشا  محاور  دو در ماا  نداریم. روشن مسیر و شفاف فرایند یک ما چرا اما بود شده تدوین هاییبرنامه هم

 .است اجرا مسئله دوم محور و تدوین اول محور

 شافاف  ورتص به باید و شود محقق مسیر یک طی در باید رویدادها .کنندمی مشخص اعداد با را مسیر راه نقشه در

 ولای  دارند قبول همه که کنندمی بیان را مباحثی.هستند توصیفی شوندمی تهیه که ییهابرنامه از خیلی شود. بیان

 .نیستند جامعها برنامه.کنیم می بازی جمالت و عبارات با متاسفانه

 این ما اهر نقشه نیست. مخالف شدن بنیان دانش با کس هیچ شویم. بنیان دانش باید که شودمی گفته راهبردها در

 کاالن  رفح این که کارهایی و ساز که اینجاست مهم نکته شود؛ سازی پیاده کشور در بنیان دانش اقتصاد که است

 .شودنمی طراحی کندمی متصل فرش به عرش از را عالی و

 .نیست پیگیری قابل و ندارد شاخص البته که ایم کرده بیان را پذیرش مورد و مقبول کلیات که داریم راهی نقشه ما

 .دشومین متصل دهیم می انجام روز در که کاری و ها واقعیت به آن از مهمتر

 کنید؟ می ارزیابی چگونه را صادرات وضعیت

 خاوب  تفااق ا 4، 3 که طوری به هستیم کشور درونی ساخت استحکام با گرا برون اقتصاد دنبال به ما :امین فاطمی

 .است افتاده ماه چند این در

 است. شده عالف گذشته ماه چند این در صادراتی پایانه دو ایم. کرده ایجاد دیگر کشورهای در جدید تجاری مرکز 6

 .کنندمی حل را روسیه به ایدلمه فلفل چالش ها پایانه این

 چناد  در رایازن  چهاار  داشتیم رایزن شش کال ما شود.می برطرف است کیفیت و صادرات در که مشکالتی از خیلی

 باه  کاه  است ینا ما برآورد و ایمکرده عبور صادرات در دالر میلیارد 4۰ از خوشبختانه است. شده اضافه گذشته ماه

 .است خوبی بسیار سطح که رسیم می دالر میلیارد 45

 خاواهیم  عباور  الرد ردمیلیاا  45 از باقیمانده ماه دو در و است شده انجام صادرات دالر میلیارد 4۰ ماه بهمن اول تا

 .است رسیده دالر میلیارد دهم هشت و یک به امسال بود دالر میلیون 7۰ ۰پارسال مهندسی فنی صادرات کرد.
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 باه  دراتصاا  برابار  در واردات هاای  رویه و است شده انجام تهاتر مورد 65۰ است. شده بیشتر درصد ۸ ارز برگشت

 و دشا  نهاایی  کاه  داشاتیم  گذشاته  هفتاه  مرکازی  باناک  با وافقیت ارزها؛ رمز با تجارت است.در شده تقویت شدت

 .است شده آماده آن زیرساخت

 اول اسات.  دهافتاا  خاوبی  اتفاقاات  زیرا کنم تشکر اقتصادی فعاالن از است.باید شده صادر ونزیاندهب جراح ربات دو

 شاود  اشتهبرد موانع که یمکرد مصوب دولت اقتصادی ستاد در را صادرات مورد در جدی بسیار مانع چندین مهرماه

 .است گرفته صورت تسریع کشور صادرات روند در بنابراین

 است؟ شده تدوین خودرو حوزه در راهبردی برنامه آیا

 صااحبنظران  اختیار در و ایمکرده آماده را خودرو راهبردی برنامه نویس پیش که است ماه ۲ از بیش :امین فاطمی

 .کنیم نهایی را کار و شود ارسال نظرات که هستیم منتظر، است گرفته قرار

 جامع امانهس با که است شفافیت کارها این از یکی.است نظارت، شود انجام دولت سطح در باید که کارهایی از یکی

 .کنیممی اجرا را آن تجارت

 دارد؟ وجود خودروساز و سازقطعه روابط میان ارتباطی آیا

 تکیفیا  درصاد  7۰ اسات.  اهمیات  حاائز  خودروسازان و سازانقطعه نبی روابط خودروسازی بحث در :امین فاطمی

 قطعه نباشد درست سازقطعه و خودروساز بین روابط اگر.دارد ارتباط مونتاژ به درصد 3۰ و دارد ربط قطعه به خودرو

 وقتی.کناد مای  استفاده را قطعه همان نامعلوم دالیل به بنا هم خودروساز و دهدمی را قطعه نامرغوب کیفیت با ساز

 .آید می پایین کیفیت دهد نمی ساز قطعه به پول موقع به خودروساز

 ساز عهقط ۸۰۰ با خودروساز یک است. افتاده جا خودروسازی در بندی رده مفهوم که است سال 15 الی 1۰ حدود

 .شودمی مشکل دچار خودرو بخش چندین باشد کیفیت بی موارد این از یکی اگر.است مواجه

 موتاور  قیمت هم، دهد می تحویل را موتور وقتیکند می کار سازقطعه مجموعه 3۰ حداکثر با دروسازخو یک وقتی

 کاه  دهایم  تغییر را فعلی کار و ساز اگر یعنی دشومی انجام توسعه و تحقیق و فناوری، کیفیت هم و شودمی تثبت

 هام  و دشاو مای  کنتارل  قابال  کیفیت و آیدمی پایین قیمت شدت به کند. کار سازقطعه 4۰ مثالً با خودروساز یک

 .شودمی توزیع توسعه و تحقیق
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 مشاخص  یانهسال صورت به ها هدف.ایمکرده تنظیم را رویداد 7۰ از بیش شاید، است شده بندیزمان تماماها برنامه

 .افتدمی اتفاقی چه ماه اردیبهشت اول نیمه مثال که ایم گفته ما است.

 اید؟ کرده احصا را تیدول سازهای ماشین مشکالت آیا

 و موانع رفع به هک ایم کرده تعیین را موانع رفع و ها مشوق و ایم کرده احصا را مورد 3۰ به نزدیک ما :امین فاطمی

 از یکای  تاد. اف نمی اتفاقی کنیم رشد خواهیممی سازی ماشین در که بگوییم صرفاً ما اینکه کند. کمک مالی تامین

 آالت شینما اگر و بدهیم کنندمی احداث را صنعتی واحدهای که کسانی به خریدار راعتبا یک که است این هاروش

 .مکنی حمایت داخل تولید از مالی تامین با نوعی به و باشد داشته خریدار اعتبار کرد استفاده داخلی

 ارجاه خ راماو  وزارت د.شومین خالصه تجارت و معدن، صنعت وزارت قالب در فقط صنعتی راهبرد و صنعتی توسعه

 طاور  باه  هساتیم.  متمرکاز  موضاوع  ایان  روی بر ما است درگیر مرکزی بانک که اندازه همان به و باشد درگیر باید

 ود از بایش  .است افتاده بزرگی اتفاق گذشته ماه چند مدت در مهندسی فنی خدمات صادرات خصوص در مشخص

 باه  گار دی طرف از و امورخارجه وزارت به فطر یک از که داشتیم مهندسی فنی خدمات صادرات گذشته سال برابر

 .دارد ارتباط راه وزارت و مرکزی بانک

 بحاث  جملاه  زا کنیم توجه موضوع این به توانیممی مختلف ابعاد در کنیم. ایجاد همگرایی هادستگاه تمام بین باید

 .است احداث حال در دیگر کشورهای در که تجاری مراکز و بندی رتبه

 دهد؟ می را مالی تامین و اعتبار تضمین دالر لیاردمی چندین بانک آیا

 موظاف  بار مخ جناب نیست. دستگاه یک قالب در که دادند اول معاون به را ای ابالغیه جمهور رئیس :امین فاطمی

 خواهد یتمدیر را جریان این بخشی بین نهاد یک کنند. طراحی مختلف یهادستگاه هماهنگی با را راه نقشه شدند

 هفتاه  دو هار  و داریام  مرکزی بانک با جلسه یکبار هفته دو هر و داریم مختلف هایوزارتخانه با را هاحثب این کرد.

 .گذاریممی بحث به را موضوعات یکبار

 اناک ب باا  جلساه  چنادین  ایام.  کرده عملیاتی کشور صادرات در که است هوشمند قرارداد بحث هابحث این از یکی

 بیات  ایبار  و کنناد  کار انندتومی تر راحت ما با خارجی هایطرف و دارد میتاه صادرات برای که داشتیم مرکزی

 .دهیم انجام واردات بتوانیم کوین بیت با تا ایمکرده ایجاد کردهزینه محل کوین
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 مسئولیت نتعیی با را کار این بودن بخشی بین جمهوررئیس آقای کند.می تسهیل را تجاری روابط هوشمند قرارداد

  .کنندمی تسهیل را کار و اندهکرد شفاف نوعی به مخبر آقای برای

 هام  رژیانا  فکار  به بیاورید خواهیدمی سند در که اندازیچشم برای و کنید می بینیپیش که رشدی برای شما آیا

 اید؟بوده

 یما  بخشای  باین  همااهنگی  یاک  و اسات  بری زمان کار اما شده آغاز مباحث فعالیت رشته چند در :امین فاطمی

، کنایم می ریزینامهبر فوالد زمینه در اگر.کنیم تراز را ها پایه این کنیم سعی و شود گذاشته هایی پایه باید واهد.خ

 .کنیم تراز برق مباحث با باید

 را معادالت همه و یمکن فکر نفره یک نباید ببرد. متمرکز ریزیبرنامه سمت به را ما راه نقشه یا راهبردی برنامه نباید

 فعااالن  اتا  کنایم  طراحای  را کارهاایی  و ساز و بگذاریم باید را اولویت چند که است این درست کنیم. لح خودمان

 .کنند محقق را اهداف و حرکت کارها و ساز آن قالب در اقتصادی

 ورتص به که نادرستی های عدد مبنای بر و است شده تعیین دستوری صورت به شمش و میلگرد قیمت زمانی یک

 گذشاته  هماا  چناد  در کنایم.  ساماندهی را کاالها بازار باید است. گرفته صورت گذاریسرمایه شده تعیین دستوری

 و باود  اهشیک شمش و ورق قیمت اتفاقاً اما داشتیم را گاز قطع و آمد پایین سپس و داشتیم را دالر قیمت افزایش

 هاای قیمات  و کردناد  حرکات  ها قاعده نای در اقتصادی فعاالن و گذاشتیم بازار در را هایی قاعده زیرا داشت ثبات

 .دهندمی دست از را شان توجیه فوالدی صنایع از برخی واقعی هایقیمت با االن گرفت. شکل واقعی

 آن وقات  آن، نکنایم  طراحای  را کارهاا  و سااز  اگر اما شده انجام کار بگذاریم را عدد چند اگر ایم کرده فکر همیشه

 .ندشومی محقق پرهزینه یا و دشومین محقق اعداد

 خبر لینک
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 16:۰1 ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 :کرد اعالم کشاورزی جهاد وزیر

 سیزدهم دولت در غذا کنترل فرماندهی ساماندهی تحقق 20-6

 

 کشاورزی مختلف هایبخش در دقیق آمار ارایه و یکپارچه ساماندهی اهمیت بر کشاورزی جهاد وزیر -ایرنا -تهران

 .شد عملیاتی سیزدهم دولت در غذا کنترل فرماندهی ساماندهی گفت: و کرد تاکید

 با مبارزه ستاد با مشترک نشست در «نژادساداتی جواد سید»، ورزیکشا جهاد وزارت از ایرنا شنبه روز گزارش به

، زار و کاال قاچاق با لهمقاب و پیشگیری زمینه در ابتکارها و هاایده بکارگیری و شناسایی خصوص در ارز و کاال قاچاق

 نشود دقیق ارهاآم که صورتی در و دارد ارز و کاال قاچاق پیشگیری در مستقیم رابطه اطالعات و آمار :افزود

 .نیست پذیرامکان، واقعی معنای به ریزیبرنامه

 دومین آن از عدب و بوده نظامیان به مربوط، کنترل فرماندهی ترینقوی دنیا در اظهارداشت: کشاورزی جهاد وزیر

 .است غذا به مربوط، کنترل فرماندهی

 رودمی امید فزود:ا و داد خبر غذا کنترل ندهیفرما برای کشاورزی جهاد وزارت درخواست از ادامه در نژادساداتی

 .شود محقق سیزدهم دولت در امر این ساماندهی

 .برسیم مطلوب طشرای به بتوانیم ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد با مشترک کار با کرد امیدواری اظهار وی

 .پرداخت گزارش ارائه به جسله این در ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد رئیس «مویدی علی»

 خبر لینک
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 7:43 ، 14۰۰ بهمن 13- ایرنا

 جنوبی خراسان در 1400 فجر تومانی میلیارد هزار 11 رهاورد 21-6

 

 و اقتصادی، عمرانی پروژه 5۲۲ و هزار اجرای یا افتتاح جنوبی خراسان در 14۰۰ فجر دهه رهاورد - ایرنا - بیرجند

 استان این هایختزیرسا ارتقای از نشان که است تومان میلیارد هزار 11 دودح گذاریسرمایه و اعتبار با خدماتی

 .دارد نظام و انقالب دستاوردهای از یکی عنوان به برخوردارکم

 استقرار دهه رچها از بیش و اسالمی انقالب دستاوردهای بازگویی برای مغتنمی فرصت فجر دهه ایرنا گزارش به

 این آنکه ویژهبه شود تبیین و مرور مختلف هایبخش در دولت و نظام وافر ماتخد تا است اسالمی جمهوری نظام

 .ستا شده ارائه متعدد هایکارشکنی و تحریم، جنگ تحمیل، هادشمنی سخت شرایط در خدمات و اقدامات

 است محروم قشر به توجه، گرفت قرار تاکید مورد )ره( خمینی امام سوی از بارها که اسالمی انقالب اهداف از یکی

، کردند تعیین گانهسه قوای برای که هاییاولویت و رویکردها همه در رهبری معظم مقام نیز ایشان رحلت از پس و

 .است بوده مسووالن اصلی کار دستور متوازن توسعه و زداییمحرومیت

 صورت اقداماتی آنها اقتصادی توسعه و برخوردارکم مناطق از محرومیت رفع برای گذشته دهه چهار در رو این از

 هابخش سیاریب در استان مردم برخورداری و ایتوسعه هایشاخص، جنوبی خراسان مانند استانی در هرچند گرفته

 .شود مضاعف تالش هاشاخص این ارتقای برای باید و است ترپایین هم کشوری متوسط از

 جمهوری نظام وافر خدمات گرفتن نادیده باعث بایدن کشور برخوردار مناطق با هااستان برخی فاصله و کمبودها اما

 .شودمی یاد 57 انقالب دستاوردهای عنوان به آن از که دشومیاسال

 امام ورود سالروز بهمن 1۲ بزرگداشت مراسم در هم جنوبی خراسان در فقیه ولی نماینده مقام قائم که اینکته

، روستایی و شهری مناطق در سالم آشامیدنی آب موضوع در گفت: و کرد اشاره آن به بیرجند در کشور به راحل

https://www.irna.ir/news/84635316/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/4/169422854.jpg?ts=1643744413680
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/4/169422854.jpg?ts=1643744413680
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 ثمره که شده انجام زیادی اقدامات هاحوزه سایر و گازرسانی، مخابرات و تلفن، رسانیبرق، فرعی و روستایی هایراه

 .است بوده انقالب

 نیست مقایسه قابل انقالب از بعد خدمات

 از قبل دوران اب گذاشته برجا مختلف مناطق در که آثاری و خدمات این افزود: نوفرستی غالمحسین االسالم حجت

 .است نماییسیاه حال در همچنان دشمن اما نیست مقایسه قابل اساسا محروم مناطق در ویژهبه انقالب

 کنار در جنوبی خراسان استان تاسیس از سال 17 حدود گذشت با که است اهمیت حائز نکته این به توجه

 اگرچه ردهک تغییر استان این روستاهای و شهرها از بسیاری چهره، شمالی خراسان و ویرض خراسان هایاستان

 .است اولویت در همچنان مردم رفاه افزایش و منطقه هایزیرساخت ارتقای

 سوی از ویژهبه بعدی هایگذاریسرمایه ساززمینه استانی و ملی کالن اعتبارات صرف با کدام هر که هاییزیرساخت

 مترک یا کمتربرخوردار استان عنوان به جنوبی خراسان از همچنان وجود این با است؛ شده صیخصو بخش

 .شودمی یاد یافتهتوسعه

 این زیرا رودمی شمار به رفاهی امکانات و توسعه هایزیرساخت برخی از محرومیت واقع در برخورداریکم این

 از افزوده ارزش ایجاد و صحیح استفاده صورت در که است خدادادی مواهب و طبیعی منابع از سرشار پهناور استان

 .شوندمی کشور و استان برای عظیم هایثروت به تبدیل آنها

 امسال فجر دهه رد تومان میلیارد هزار 11 حدود گذاریسرمایه و اعتبار با پروژه 5۲۲ و هزار زنیکلنگ و افتتاح

 با مردمی لتدو در البته که است اقتصادی جنگ شرایط در پایدار توسعه و زداییمحرومیت مسیر ادامه نشانگر

 .است شتهدا همراه به استان این برای خوبی ثمرات مدت همین در و شده دنبال سازنده و جدید رویکردهای

 دولت لویتاو و سیاست گفت: جنوبی خراسان استانداری عمرانی امور هماهنگی معاونت سرپرست اساس همین بر

 .رددا قرار نخست اولویت در نیز ما استان در مهم این که است تمامنیمه هایطرح تکمیل بر سیزدهم

 هایشاخص افزود: و دانست هاراه و زیرساختی حوزه در را استان ینا مشکالت مهمترین از یکی زادهعباس علیرضا

 باید و است ترپایین هم کشوری متوسط از هنوز هابخش از بسیاری در جنوبی خراسان مردم برخورداری و ایتوسعه

 .باشیم داشته مضاعف تالش هاشاخص این ارتقای برای
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 مردم مندیهرهب شاخص ارتقای شاهد هامناسبت سایر و فجر دهه در مختلف هایپروژه افتتاح با سال هر گفت: وی

 در را وبیجن انخراس توسعه هایشاخص باید و هستیم هابخش سایر و اشتغال، اجتماعی، اقتصادی هایحوزه در

 .باشیم همنطق این در مردم رفاه افزایش و پایدار درآمد، اشتغال شاهد تا ببخشیم ارتقا مختلف هایبخش

 از ناگزیر جامعه تمدیری جریان در اینکه بیان با جنوبی خراسان استانداری عمرانی امور هماهنگی معاونت سرپرست

 دیگر هایپروژه زآغا سمت به سپس و شود تکمیل تمامنیمه هایروژهپ اینکه داد: ادامه هستیم هاپروژه برخی شروع

 .کرد معطل تواننمی را زیرساختی نیازهای یکسری اما است کلی سیاست یک برویم

 زنیکلنگ و افتتاح آماده پروژه 522 و هزار

 در تومان میلیارد ۹4۸ و هزار 1۰ گذاریسرمایه و اعتبار با پروژه 5۲۲ و هزار امسال فجر دهه با همزمان گفت: وی

 .شودمی آغاز آنها اجرایی عملیات یا افتتاح استان این

 در تومان یلیاردم 5۲5 و هزار هشت کردهزینه با مورد ۲۸4 و هزار فجر دهه هایپروژه مجموع از افزود: زادهعباس

 با وستاییر و شهری پروژه ۲3۸ اجرایی عملیات همچنین رسدمی برداریبهره به استان این مختلف هایشهرستان

 .شودمی آغاز استان سراسر در تومان میلیارد 4۲3 و هزار ۲ اعتبار بینیپیش

 واحد 135 به زرسانیگا داشت: اظهار و برشمرد هاپروژه این جمله از را استان روستای 16۹ به گازرسانی افتتاح وی

 .است هاپروژه دیگر از تومان یلیاردم 3۰6 اعتبار با محرومان مسکن و ملی مسکن هایطرح و تولیدی

 و میلیارد ۲3 عتبارا با هگلخان واحد 13 افتتاح از جنوبی خراسان استانداری عمرانی امور هماهنگی معاونت سرپرست

 میلیارد هزار 4 تباراع با قاینات فوالد مجتمع مستقیم احیای واحد گفت: و داد خبر فجر دهه در تومان میلیون 4۰۰

 و دام کشتارگاه و نتوما میلیارد 15۰ اعتبار با فردوس بنتونیت میکرونیزه پودر تولید انواع تولید واحد، تومان

 .است رسمی افتتاح آماده نیز تومان میلیارد 1۰۰ حدود اعتبار با خوسف شترمرغ

 با شهری نعمرا هپروژ 4۹ افتتاح، درس کالس 76 شامل تومان میلیارد 33 اعتبار با مدرسه 1۹ توسعه و احداث وی

 دیگر از را تومان یاردمیل 11 اعتبار با روستایی آبرسانی پروژه ۹ اجرایی عملیات آغاز و تومان میلیارد 7۹ اعتبار

 .برشمرد استان در افتتاح قابل هایپروژه

 وژهپر 147، ومانت میلیارد 14۰ اعتبار با هاحوزه سایر و همراه، فیبرنوری مخابراتی پروژه 1۰5 گفت: زادهعباس

 .است افتتاح آماده تومان میلیارد ۹۲ اعتبار با برق پست احداث، شبکه اصالح، روشنایی تامین، شبکه اجرای
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 و داد خبر نیز انتوم میلیارد 3۹ اعتبار با بیرجند پزشکی علوم دانشگاه درمانی خدمات پروژه 15 افتتاح از وی

 با روستایی پرسرعت رنتاینت توسعه پروژه ۲۸، تومان یلیاردم 1۸ اعتبار با روستایی عمران پروژه 131 افتتاح افزود:

 با همزمان که است هاییژهپرو دیگر از تومان میلیارد 1۲6 اعتبار با دوم باند کیلومتر 3۸ و تومان میلیارد 43 اعتبار

 .شودمی افتتاح استان در امسال فجر دهه

 آسفالت روکش و اصالح، احداث پروژه ۹ افتتاح وبیجن خراسان استانداری عمرانی امور هماهنگی معاونت سرپرست

 اعتبار با طبیعی منابع و آبخوانداری، ریآبخیزدا پروژه 13 افتتاح و تومان میلیارد 35 اعتبار با استان در روستایی

 .کرد اعالم جنوبی خراسان در افتتاح قابل شاخص هایپروژه دیگر از را تومان میلیارد 13

 اعتبار با یرجندب اقتصادی ویژه منطقه کیلوولت 13۲ پست و فروسیلیس تولید واحد اجرایی عملیات آغاز گفت: وی

 نیز تومان ردمیلیا 5۰ اعتبار با فتوولتائیک خورشیدی نیروگاه احداث اجرایی عملیات و تومان میلیارد ۹3۰

 .است شده ریزیبرنامه

 و معاونان، تانداراس حضور با و شده تقسیم استان ایشهره و روستاها در فجر دهه هایپروژه کرد: عنوان زادهعباس

 .شد خواهد آغاز آنها اجرایی عملیات یا افتتاح کشوری مسووالن برخی

 

   معدنی و صنعتی طرح تومان میلیارد 520 و هزار 5 افتتاح

 پنج گذاریسرمایه با معدنی و صنعتی طرح هشت افتتاح از جنوبی خراسان تجارت و معدن، صنعت سازمان رییس

 .رسدمی برداریهرهب به ملی سطح در استان این از طرح 6 گفت: و داد خبر فجر دهه در تومان میلیارد 5۲۰ و هزار

 و تومان یاردمیل 5۰۰ و هزار چهار گذاریسرمایه با قاینات فوالد کارخانه مستقیم احیای واحد جرجانی عباس

 از را نفر ۲4۰ لاشتغا و تومان میلیارد 4۰۰ گذاریسرمایه با شادان طالی معدن فرآوری واحد و نفر 4۰۰ اشتغال

 .کرد ماعال استان این در افتتاح آماده ملی هایطرح مهمترین

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/13/3/169275317.jpg?ts=1639419556569
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/13/3/169275317.jpg?ts=1639419556569
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 و نفر ۲5۰ غالاشت و تومان میلیارد 4۰۰ گذاریسرمایه با هیرد طالی فرآوری واحد احداث طرح داشت: اظهار وی

 استان مهم هایطرح نیز نفر 34۰ اشتغال و تومان میلیارد 6۰۰ گذاریسرمایه با شادان طالی معدن فرآوری واحد

 .است ملی سطح در

 گذاریسرمایه با کاشان درین بنتونیت و باریت پودر تولید، جنوبی راسانخ تجارت و معدن، صنعت سازمان رییس

 منیزیت معدن از برداریبهره و اکسیر مس سولفیدی مس و هماتیت معدن، نفر 3۰ اشتغال و تومان میلیارد 15

 .کرد عنوان ملی سطح در جنوبی خراسان دیگر طرح سه را سپیدان

 نفر ۹ اشتغال و نتوما میلیارد پنج گذاریسرمایه با روغنی نرهایتی و زینیتروسلول تینرهای تولید طرح گفت: وی

 .شد خواهد افتتاح طبس در که است استانی هایطرح از یکی

 هاییطرح دیگر از نفر پنج اشتغال و تومان میلیارد یک گذاریسرمایه با خودرو هوای فیلتر تولید افزود: جرجانی

 .رسدمی برداریبهره به فردوس ستانشهر در فجر دهه مناسبت به که است

 مستقیم غالاشت زمینه مجموع در جاری سال فجر دهه در استان معدنی و صنعتی هایطرح افتتاح کرد: بیان وی

 .کندمی فراهم را نفر هزار از بیش

  برداریبهره آماده کشاورزی شاخص پروژه 117

 اورزیکش بخش شاخص پروژه 117 فجر دهه ناسبتم به گفت: هم جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .است برداریبهره و افتتاح آماده ریال میلیارد 51۰ و هزار اعتبار با استان

 و هزار ۹7 قالب رد خانوار 467 و هزار 15 جمعیت با روستا ۲۹۹ هاپروژه این برداریبهره با افزود: جعفری مهدی

 .شوندمی برخوردار نفر ۲76

 .است شده تتثبی نیز شغلی فرصت ۹1۹ و هزار سه و ایجاد شغلی فرصت 3۰5 محل این از همچنین کرد: بیان وی

 یعصنا حوزه در گذاریسرمایه حجم بیشترین داشت: اظهار جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .است شده جامنا شغلی فرصت ۹1۹ تثبیت و شغلی فرصت 17۹ ایجاد، ریال میلیارد 56۰ و هزار چهار با کشاورزی

 1۰۸ با خوسف شهرستان به مربوط گذاریسرمایه حجم و پروژه تعداد بیشترین نیز مکانی نظر از کرد: تصریح وی

 .است اشتغال تثبیت 7۹1 و شده ایجاد فرصت
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 فجر دهه ت:گف است خاک و آب حوزه به مربوط مورد 63 با فجر دهه هایپروژه بیشترین اینکه بیان با جعفری

 که بینیممی دماتخ ارائه سایه در را نظام بالندگی و رشد و بوده اسالمی جمهوری نظام خدمات ارائه رایب فرصتی

 .کندمی خودنمایی زمانی هر از ترمقاوم و رشیدتر امروز و شده تنومند و قوی درخت به تبدیل

  دیگر روستای 169 به گازرسانی

 16۹ به رسانیگاز شرکت این مدیرعامل گفته به و آمده پر دست با امسال فجر دهه هم جنوبی خراسان گاز شرکت

 .شوندمی مندبهره آن از استان شهرستان 6 در خانوار 47۸ و هزار 3 و شودمی افتتاح رسمی طوربه روستا

 اجرایی عملیات و است شده هزینه روستا تعداد این گازرسانی برای تومان میلیارد ۲43 افزود: هاشمی محمود سید

 .شودمی آغاز فجر دهه با همزمان نیز استان روستای 11۲ به انیگازرس

 تمامی، ستانا در گازرسانی نهضت ادامه در و 14۰۰ سال پایان تا گاز شرکت کارکنان همت با داشت: اظهار وی

 .شوندمی مندبهره طبیعی گاز از جنوبی خراسان گازرسانی قابلیت دارای روستاهای

 در تعهد االترینب که داریم تعهد در را روستا ۲1۲ به گازرسانی امسال گفت: جنوبی خراسان گاز شرکت مدیرعامل

 این دواریمامی و رسیده روستا ۲3۲ به شده انجام تالش با خوشبختانه و است کشور سراسر گاز هایشرکت سطح

 .یابد افزایش جاری سال پایان تا آمار

 ۲ این وستاییر حوزه در و هستند برخوردار گاز نعمت از ملکا طوربه فردوس و سرایان هایشهرستان افزود: وی

 .است نمانده باقی ایپروژه هیج شهرستان

 مندبهره عیطبی گاز از کامل صورتبه استان هایشهرستان تمامی آینده سال دولت هفته تا کرد: تصریح هاشمی

 .شد خواهند

 به جنوبی نخراسا در تومان میلیارد 3۸5 زینهه با گازرسانی پروژه 6۸۰ امسال فجر دهه مجموع در گفت: وی

 .شودمی آغاز نیز پروژه ۲33 اجرایی عملیات و رسدمی برداریبهره

 به بشرویه الانتق خط از برداریبهره گفت: افتتاح قابل هایپروژه درباره جنوبی خراسان گاز شرکت مدیرعامل

 به نیز دیهوک رشه آن شدن اجرایی با که است فجر دهه هایپروژه از تومان میلیارد 7۲ اجرایی هزینه با دیهوک

 .پیونددمی گاز سراسری شبکه

 فجر دهه هایامهبرن از تومان میلیارد 45 هزینه با صنعتی واحد 13۹ به گازرسانی هم صنعت حوزه در افزود: وی

 .است امسال
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 صنعتی واحد ۸6 و روستا 11۲ به زرسانیگا افزود: شودمی زنیکلنگ فجر دهه در که هاییپروژه به اشاره با هاشمی

 .شد خواهد آغاز فجر دهه در آنها اجرایی عملیات که است هاییپروژه جمله از استان در

 - وسفش تقویتی خط و سرایان به آباددوست مسیر، ماژان به خوسف مسیر در زیرساختی پروژه سه گفت: وی

 .دارد حیاتی نقش انیگازرس استمرار در که شودمی زنیکلنگ نیز نهبندان

  عشایر به پایدار آبرسانی

 دیگر درصد ۲۰ و مرزی شهرستان چهار در جنوبی خراسان عشایر نفری هزار 7۲ جمعیت درصد ۸۰ حاضر حال در

 را ستانا پروتئینی مواد درصد 35 جنوبی خراسان عشایر مجموع در که هستند مستقر استان کویری حوزه در

 .کنندمی تامین

 عشایر برای ریال میلیارد ۲۰۰ حدود اعتبار با پروژه 1۲ اسالمی انقالب پیروزی سالگرد سومین و چهل با همزمان

 .رسدمی برداریبهره به استان این

 پایدار آبرسانی ویژهبه عمرانی هایحوزه در فجر دهه در افتتاح قابل هایپروژه بیشتر اخیر هایخشکسالی دلیل به

 هایتلمبه نصب و مالداری هایچاه، انبارها آب و قنوات بهسازی و مرمت، آب برداشت اهچ حفر، عشایری محالت به

 .است بادی

 شهرستان سافرم چاه عشایری محالت به آبرسانی طرح نخست فاز جنوبی خراسان عشایر امور مدیرکل اعالم بنابر

 .رسدمی برداریبهره به فجر دهه در و شد تکمیل ریال میلیارد 1۹۰ اعتبار با طبس

 ۸۰۰ و یاردمیل سه اعتبار با سربیشه درح عشایری محله در آب برداشت چاه حفر پروژه گفت: پورعصمتی مهدی

 4۸۰ و یلیاردم یک اعتبار با نهبندان عشایری محالت در مالداری چاه حلقه ۲ بازسازی و مرمت، ریال میلیون

 بهسازی و ریال لیونمی ۲۰۰ و میلیارد یک اعتبار با لهمحمدال عشایری محله به آبرسانی شبکه اجرای، ریال میلیون

 هایپروژه رینمهمت از ریال میلیون 75۰ اعتبار با نیز سربیشه در حیدر چاه عشایری محله به آبرسانی و چاه

 .است افتتاحی
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 جدید ورزشی فضای مربع متر هزار 21 ساخت

 خراسان نانجوا و ورزش مدیرکل گفته به و نماند نصیببی فجر دهه عمرانی هایطرح از نیز استان ورزش حوزه

 .شودمی افزوده ستانا این ورزشی فضای به مربع متر هزار ۲1 امسال فجر دهه در پروژه 14 از برداریبهره با جنوبی

 اعتبار با که است استخر باب یک بهسازی و مصنوعی چمن زمین 13 شامل پروژه تعداد این افزود: عزیزی حسن

 .اندشده احداث تومان میلیارد 1۰

 چمن زمین وژهرپ 13 داشت: اظهار شد بازسازی و مرمت جاری سال در قاین امید شنای استخر اینکه بیان با وی

 .رسدمی برداریبهره به بیرجند و سربیشه، نهبندان هایشهرستان در نیز فوتبال مینی مصنوعی

 دهه استانی دستا جوانان و ورزش کمیته برنامه عنوان 5۰۰ برگزاری از جنوبی خراسان جوانان و ورزش مدیرکل

 توسط عنوان ۲76، عهمجمو زیر اجرایی دستگاه 36 یهمکار با برنامه عنوان 56 تعداد این از افزود: و داد خبر فجر

 .شد خواهد اجرایی هاشهرستان در جوانان و ورزش ادارات توسط برنامه عنوان 15۰ و جوانان و ورزش کل اداره

 مربع نتیمترسا 51 جنوبی خراسان ورزشی سرانه داشت: اظهار جنوبی خراسان در ورزشی فضای سرانه درباره وی

 استان زیاد اندگیم عقب از نشان ارقام این مقایسه که است مربع سانتیمتر ۹5 کشور در ورزشی لیفع سرانه و است

 .است حوزه این در

 حال در ماا نداشتیم مشخصی ورزشی زیرساخت اسالمی انقالب پیروزی از قبل جنوبی خراسان در افزود: عزیزی

 رزشیو فضای باب 3۰۰ فعالیت و وستاییر ورزش خانه باب 36۸، چندمنظوره سالن 35 فعالیت شاهد حاضر

 .هستیم جنوبی خراسان استان در روباز و سرپوشیده

 زنیکلنگ و افتتاح از روستاها سهم

 دهه عمرانی هایطرح از توجهی قابل بخش و دارند سکونت روستاها در جنوبی خراسان جمعیت درصد 41 حدود

 .دارد روستایی توسعه به دولت و نظام ویژه توجه از شانن که است روستایی مناطق به مربوط استان این در فجر

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/24/3/169396938.jpg?ts=1643008042275
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/24/3/169396938.jpg?ts=1643008042275
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 16 اعتبار با که دبر نام روستایی پروژه 1۲1 از جنوبی خراسان استانداری شوراهای و روستایی امور دفتر مدیرکل

 .است فجر دهه در افتتاح آماده تومان میلیون 3۰4 و میلیارد

 در، شوندمی مندبهره آنها مزایای از استان روستاهای در نفر 576 و هزار 5۹ که هاپروژه این افزود: خواجوی عالیه

 یوارد اجرای، سطحی هایآب دفع و آوریجمع، آسفالت( و زیرسازی، گذاری)جدول معابر بهسازی هایسرفصل

 .هاستامستانآر ساماندهی و بهسازی و سبز فضای و هاپارک توسعه، نشانیآتش پایگاه ساختمان تکمیل، حفاظتی

 از بیش اعتبار اب پروژه 3۰۸ جاری سال در هادهیاری مشارکت با شده افتتاح هایپروژه کل تعداد داشت: اظهار وی

 .است شده اجرا روستاها در که بوده تومان میلیون ۹۸۹ و میلیارد 36

 نیز مذهبی و اجتماعی، هنری، فرهنگی هایبرنامه فجر دهه در اقتصادی و خدماتی، عمرانی هایپروژه بر عالوه

 .شودمی برگزار شهرها و روستاها در اجرایی هایدستگاه توسط

 شودمی اجرا 1400 فجر دهه در برنامه 290 و هزار 4

 مختلف هایزمینه در برنامه ۲۹۰ و هزار 4 گفت: جنوبی خراسان استان اسالمی انقالب فجر دهه ستاد رییس

 .شودمی اجرا استان این در رفج دهه ویژه عمرانی و ورزشی، فرهنگی، اجتماعی

 برای صصیتخ کمیته ۲4، امسال آذر در استان فجر دهه ستاد گیریشکل با افزود: مالیی احمد االسالم حجت

 .است شده تشکیل ستاد این در فجر دهه هایبرنامه بهتر هرچه برگزاری

 فرهنگسرای در مردمی هایجشن برپایی، رسانیاطالع کمیته توسط برنامه تولید و هامناسبت و هابرنامه پوشش وی

، المللیبین قاریان حضور با قرآن با انس محافل برپایی، اجرایی هایدستگاه در تبیین جهاد برنامه اجرای، بیرجند

 همت به هابرنامه دیگر از را بصیرتی هاینشست برگزاری و مبل  اعزام، تسهیالت اعطای، فجر فیلم جشنواره اجرای

 .کرد ذکر جنوبی خراسان فجر دهه ستاد گانه ۲4 هایکمیته

 به رآنیق و هنری، فرهنگی برنامه 375 گفت: هم جنوبی خراسان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره سرپرست

 .شودمی برگزار استان سراسر در فجر دهه و اسالمی انقالب پیروزی سالگرد سومین و چهل مناسبت

 از جنوبی نخراسا استان فجر دهه ستاد هنری و فرهنگی تخصصی کمیته هایبرنامه به اشاره با رمضانی محمود

 17 جشنواره ینا اختتامیه افزود: و داد خبر " هاشن رستاخیز" شعر ملی جشنواره دبیرخانه به اثر 5۰۰ ارسال

 .شودمی برگزار طبس شهرستان میزبانی به بهمن
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 فجر تجسمی هنرهای جشنواره چهاردهمین داد: دامها جنوبی خراسان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره سرپرست

 از کشوری اساتید ورحض با خوشنویسی آثار نمایشگاه برپایی راستا این در که دشومی برگزار ماه بهمن 3۰ تا 16 از

 دیمه استاد نگارخانه لمح در آثار این از توانندمی مندانعالقه و دارد ادامه ماه بهمن 14 تا و شد آغاز بهمن هفتم

 .کنند بازدید مود اسماعیلی

 و هنر رایگان آموزشی هایدوره برگزاری، هاشهرستان سایر و بیرجند در تئاتر اجرای، فجر شعر شب 11 برپایی وی

 و کتاب، عکس نمایشگاه برپایی و مساجد هنری و فرهنگی هایکانون همکاری با شهدا خانواده با دیدار، رسانه

 .برشمرد استان در فجر دهه هنری و فرهنگی هایبرنامه جمله از را استان در تجسمی هنرهای

 سراسر با مانهمز بهمن 1۲ از "14۰۰ ملی جشن" محوری شعار با اسالمی انقالب فجر دهه گرامیداشت هایبرنامه

 .دارد ادامه بهمن ۲۲ تا و شد آغاز جنوبی خراسان در کشور

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 1۲-۲۲:17 جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :اقتصاد وزارت وکار کسب محیط بهبود و پایش مطالعات مرکز رئیس

 شودمی الکترونیکی اسفند 18 از وکارکسب مجوزهای صدور 22-6

 .شد خواهد الکترونیکی و غیرحضوری، اسفند 18 از وکار کسب هایمجوز صدور فرآیند گفت: حسیا

https://www.irna.ir/news/84635316/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8048981/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 صدور برای مردم از ندارد حق، مجوزی صادرکننده دستگاه هیچ اسفند 1۸ از :گفت سیاح  -جوان خبرنگاران باشگاه

 را فشار حداکثر ما و ندارند آمادگی هادستگاه همه اکنون البته شود الکترونیکی باید ایندفر همه و بگیرد کاغذ مجوز

 .شود محقق عمل در الکترونیک دولت انقالب این تا آوریم می

 همه 44 اصل قانون 7 ماده طبق گفت: اقتصاد وزارت وکار کسب محیط بهبود و پایش مطالعات مرکز رئیس

 خود یتخصص و ملی درگاه در را مجوز صدور شرایط و مدارک همه باید کنندیم صادر مجوز که یهادستگاه

 انندتومی را ها جوزم از بعضی .کنند دریافت را مجوز سپس و ارسال را مدارک الکترونیکی صورت به مردم و بگذارند

 .کنندمی دریافت درجا را مجوز و کنند ثبت فقط

 .شود صادر محور ثبت صورت به خانگی مشاغل جوزم 341 کرد تصویب زدایی مقررات هیات امروز

 مجوزها صدور برای هادستگاه تخصصی درگاه اما است برداریبهره آماده وکارکسب مجوزهای صدور ملی درگاه 

 فنی نظر از رگاهد این روز پنج تا وزارتخانه این اعالم طبق که است آماده کار وزارت درگاه فقط و نیست آماده

 .شودمی متصل

 لینک خبر

 

 

 14۰۰ بهمن 1۲-۲۰:43 جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :داد خبر صمت وزارت کار و کسب محیط معاون

 فجر دهه در معدنی و صنعتی طرح 468 افتتاح 23-6

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8048981/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8048885/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B4%DB%B6%DB%B8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1
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 و هزار 62 حدود گذاریسرمایه مجموع با معدنی و صنعتی طرح 468 امسال فجر دهه در گفت: نیازی

 .رسدمی یبرداربهره به کشور سراسر در تومان میلیارد 600

، امسال فجر دهه در معدنی و صنعتی واحد 46۸ ازیاندهرا با :گفت نیازی مهدی سید  -جوان خبرنگاران باشگاه

 ایجاد و کشور اقتصادی توسعه هاآن از برداریبهره و شودمی ادایج شغل نفر ۸۰۰ و هزار ۲۲ از بیش برای

 .داشت خواهد همراهبه را پایدار شغلی هایفرصت

 میلیارد زاره 6۰ حدود گذاریسرمایه مجموع با که است ملی و بزرگ معدنی و صنعتی واحد 17۲ تعداد این از 

 .است یبرداربهره آماده نفر هزار 17 برای مستقیم اشتغالزایی و تومان

 .است ضویر خراسان و برزال، یزد، شرقی آذربایجان هایاستان در بزرگ هایطرح این بیشتر نیازی گفته به

 حدود گذاریسرمایه بامجموع متوسط و کوچک واحد ۲۹6 تعداد نیز افتتاح آماده های هایپروژ کل تعداد از 

 . است افتتاح آماده نیز نفر 5۸۰۰ حدود زاییاشتغال و تومان میلیارد ۲6۰۰

 لینک خبر

 

 

 14-11-14۰۰ 1۲:۲۲- فارس خبرگزاری

 تامین و تجاری روابط تعمیق برنامه تدوین /هاتحریم سازی خنثی برای بودجه تلفیق مصوبات 24-6

 دام خوراک

 مهم مصوبه چند هاتحریم با مقابله و حداکثری فشار کاهش منظور به 14۰1 الیحه بودجه تلفیق کمیسیون اعضای

 .کردند الحاق آینده سال بودجه احکام به راهبردی و

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8048885/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DB%B4%DB%B6%DB%B8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14001114000206/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7
https://www.farsnews.ir/news/14001114000206/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7
https://www.farsnews.ir/news/14001114000206/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7
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 الیحه اماحک بررسی سرگرم بودجه تلفیق یونکمیس نمایندگان، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

، شفافیت ایراست در که شده افزوده هاتبصره به جدید بندهای برخی راستا این در و هستند 14۰1 سال بودجه

 .بود خواهد هادستگاه عملکرد ارتقا به نظارت

 االت ماشین رایب تسهیالت پرداخت، تجاری روابط توسعه طریق از تحریم با مقابله جامع برنامه افزودن همچنین

 مصوبات از سنگین و سبک دام خوراک تامین کنار در زیرزمینی و سطحی آبهای راهنمای اطلس تدوین، کشاورزی

 .شودمی تلقی هاتحریم حداکثری فشار از جلوگیری برای نمایندگان راهبردی و استراتژیک

 کردند اضافه ظالمانه هایتحریم با مقابله برای بودجه الیحه 3 تبصره به بندی تلفیق کمیسیون اعضای هابررسی در

 گسترش یتمحور با دولت اقتصادی دیپلماسی برنامه ساله یک برش شد مکلف را اقتصادی وزات آن براساس که

 .کند تدوین را )کاالیی( کشور تجاری روابط

 سازی متنوع با الکا ورود، برنامه با و صحیح اجرای صورت در شود.می تلقی کشور برای راهبردی و مهم مسئله این

 .دارد هامتحری سازی خنثی در موثری نقش که شد خواهد متحول صادراتی آوری ارز نیز و کشورها و محصوالت

 تجاری روابط توسعه طریق از هاتحریم با مقابله جامع برنامه *

 اقدامات و بشر قوقح نقض با مقابله نقانو 1۸ ماده مفاد بر مبتنی است مکلف دولت» شد: عنوان الحاقی بند این در

 توسط که آمریکا هایتحریم با مقابله جامع برنامه اساس بر همچنین و منطقه در آمریکا تروریستی و ماجراجویانه

 قانون تصویب زمان از ماه دو مدت ظرف شودمی تهیه مذکور قانون 1۹ ماده بر متنی و دارایی و اقتصاد امور وزارت

 تعمیق و شگستر» محوریت با دولت اقتصادی دیپلماسی برنامه از ساله یک برش تدوین به بتنس 14۰1، بودجه

 .کند اقدام «کاالیی - کشور تجارت قالب در هدف کشورهای با تجاری روابط

، دارایی و صاداقت امور وزارت، مرکزی بانک، تجارت و معدن، صنعت وزارت از متشکل کارگروهی منظور این برای

، محوریت با و هبودج و برنامه سازمان و شهرسازی و راه وزارت، کشاورزی جهاد وزارت، نیرو وزارت، نفت وزارت

 برنامه زا ساله یک برش اجرای جهت نیاز مورد اجرایی احکام است مکلف کارگروه د؛شومی تشکیل صمت وزارت

 عملکرد کبارهی ماه سه هر و 14۰1 ماه خرداد از و رسانده وزیران هیات تصویب به را دولت اقتصادی دیپلماسی

 .کند گزارش اسالمی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون به را بنده این به مربوط

 :بند این مفاد سازیاجرایی منظور به
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 با سازگار بانکی و مالی زیرساختی اقدامات، ربط ذی یهادستگاه سایر همکاری با است مکلف مرکزی بانک -1

 ایجاد، پولی هایانپیم انعقاد، جانبه دو تسویه هایاتاق ایجاد از اعم، مذکور سند یکاالی - کشور تجارت برنامه

 پیام از ستفادها به ها بانک الزام، ایران آزاد مناطق در مرزی برون هایبانک تأسیس جهت مشوق و الزم زمینه

 کمیسیون به کباری ماه سه هر را بند این عملکرد گزارش و کرده اجرا را غیره و پذیر تحریم غیر مالی هایرسان

 .دهد ارائه اقتصادی

 با آزاد جارتت یا ترجیحی تجارت هایتوافقنامه، 14۰1 ماه خرداد تا است مکلف تجارت و معدن، صنعت وزارت -۲

 .کند بروزرسانی یا تهیه را مذکور سند کاالیی - کشور تجارت برنامه در مندرج کشورهای

 یافته تخصیص بودجه سقف در و ربط ذی هایدستگاه همکاری با تاس مکلف شهرسازی و راه وزارت -3

 هر و کرده همفرا را مذکور سند کاالیی کشور تجارت برنامه مفاد اجرای جهت نیاز مورد لجستیکی هایزیرساخت

 .کند گزارش اسالمی شورای مجلس عمران کمیسیون به را خود عملکرد گزارش یکبار ماه شش

 به شاورزیک اساسی کاالهای وارداتی مبادی سازی متنوع و تغییر به نسبت است مکلف کشاورزی جهاد وزارت-4

 .کند اقدام المنافع مشترک و همسو کشورهای

 به صادرات زیرساخت آوردن فراهم و تسهیل به نسبت است مکلف تجارت توسعه سازمان و صمت وزارت -5

 یهازینهه کاهش و صادراتی موانع رفع و الذکر فوق برنامه چارچوب در المنافع مشترک و همسایه کشورهای

 .کند اقدام تجاری

 کشاورزی آالت ماشین خرید برای ریالی میلیارد هزار 100 تسهیالت *

 خرید برای ستا قرار که شد الحاق تبصره این به احکامی بودجه الیحه ۸ تبصره بررسی راستای در آن بر عالوه

 .شود پرداخت بانک سه سوی از ریالی میلیارد هزار 1۰۰ تسهیالت کشاورزی االت ماشین

 زیر سطح وسعهت راستای در نوسازی کشاورزی آالت ماشین بکارگیری توسعه هدف با» است: آمده الحاقیه این در

 هزار 1۰۰ مبل  مجموعا مساوی نسبت به موظفند تعاون توسعه و ملی، کشاورزی هایبانک زارها دیم در کشت

 کشاورزی هادج وزارت تایید به که داخلی تولیدکنندگان از مربوطه آالت ماشین خرید تسهیالت ریال میلیارد

 وزارت سوی از هشد معرفی متقاضیان به، ساله 5 بازپرداخت دوره و اعتبار و پول شورای مصوب نرخ با را رسدمی

 .کنند پرداخت کشاورزی جهاد
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 تولیدکننده جهو در صرفا آالت ماشین تولیدکنندگان و متقاضیان بین خرید قرارداد انعقاد از پس تسهیالت این

 مکلف ورزیکشا جهاد وزارت شود.می پرداخت باز عامل بانک به متقاضی توسط مربوطه اقساط و شودمی پرداخت

 اضیانمتق برای را مذکور تسهیالت ضمانت تسهیل جهت الزم تمهیدات زیرمجموعه هایصندوق طریق از است

 .کند فراهم

 برآب صنایع تنبیهی - تشویقی بسته *

 پایان تا دهستن موظف نیرو وزارت تشخیص به بر آب صنایع که مبنی این بر شد الحاق ۸ تبصره به دیگر بند

 تجارت و معدن، صنعت هایوزارتخانه کنند؛ اقدام استفاده مورد آبی منابع ترکیب سازی شفاف به نسبت خردادماه

 و صنایع نای توسط زیرزمینی و سطحی هایآب از استفاده کاهش برای ویقیتش-تنبیهی بسته است موظف نیرو و

 .برسانند انوزیر هیات تصویب به و تهیه ماه شهریور پایان تا را شهری و صنعتی پساب با آن کردن جایگزین

 شودمی تدوین زیرزمینی آبهای هایداده راهنمای اطلس *

 آبهای هایداده ایراهنم جامع سامانه و اطلس تهیه به نیرو وزارت الزام مجلس نمایندگان الحاقی بندهای از یکی

 .شود تدوین آینده سال شهریورماه تا شد مقرر که است زیرزمینی

 ازیاندهرا به نسبت 14۰1 شهریور پایان تا است موظف نیرو وزارت» است: آمده ۸ تبصره به الحاقی بند این در

 را آب حرانیب مناطق آن اساس بر و نماید اقدام زیرزمینی و سطحی آب هایداده راهنمای اطلس و جامع سامانه

 14۰1 مهر انپای تا حداکثر آب بحرانی مناطق مصادیق تصویب از نماید. پیشنهاد وزیران هیات به تصویب جهت

 گاز و برق، آب تزیرساخ تامین، یبرداربهره پروانه و فعالیت مجوز صدور از هستند موظف اجرایی یهادستگاه همه

 «.نمایند جلوگیری نیرو وزارت تشخیص به بر آب صنایع جدید واحدهای به خدمت ارائه و

 دشومی شفافتر آب بخش در عمرانی اعتبارات تخصیص *

 را آب خشب اعتبارات تخصیص بر نظارت، 14۰1 سال بودجه الیحه ۸ تبصره به الحاقی بند یک در نمایندگان

 امور و بودجه و برنامه هایکمیسیون به ماه بهمن و ماه مرداد در مسئله این از تجمیعی گزارش تا دادند افزایش

 .شود ارسال شوراها و داخلی

 اعتبارات تخصیص نحوه در شفافیت ایجاد منظور به هستند مکلف کشور سراسر استانداران» :است آمده بند این در

 پیشرفت و شهری( و روستایی فاضالب و رسانیآب های پروژه )نظیر آب سرفصل در موجود عمرانی های پروژه به

 به هااستان توسعه و یریزبرنامه شورای جلسات در را هاپروژه این فیزیکی پیشرفت گزارش، هاپروژه این واقعی
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 پایان در است موظف کشور بودجه و برنامه سازمان برساند. اسالمی شورای مجلس ناظر نمایندگان نظر و سمع

 به را آب سرفصل عمرانی هایپروژه فیزیکی پیشرفت و اعتبارات تخصیص از تجمیعی گزارش 14۰1 بهمن و مرداد

 «.نماید ارائه شوراها و داخلی امور و محاسبات و بودجه و برنامه هایکمیسیون

 کشاورزی محصوالت سازی سالم و سنگین و سبک دام خوراک تامین برای یریزبرنامه *

 قرمز و سفید شتگو انواع عرضه و تولید منظور به مناسب خوراک و دامی هاینهاده تامین کشور هایدغدغه از یکی

 ارز با مآنه واردات طریق از دام خوراک عمده بخش اخیر یهاسال هایخشکسالی دلیل به حاضر حال در است.

 کاهش ،کندمی اصابت هدف به تومانی 4۲۰۰ ترجیحی ارز میزان چه اینکه از فارغ دشومی تامین ترجیحی

 مایندگانن راستا همین در دارد. ضرورت ارزی تخصیص جنبه از نیز و تحریمی شرایط در واردات به وابستگی

 دام خوراک تامین برای یریزبرنامه به مکلف را کشاورزی جهاد وزارت الیحه ۸ تبصره به الحاقی بندی در مجلس

 .است کرده سنگین و سبک

 برنامه زمانسا همکاری با است مکلف کشاورزی جهاد وزارت دام خوراک نتامی در» شد: آورده الحاقیه این در

 رنامهب سطحی زیر آبیاری توسعه طریق از سطحی تبخیر کاهش ملی برنامه ماه شش مدت ظرف حداکثر بودجه

 دام خوراک خودکفایی و وابستگی قطع برنامه محصول و آب خاک سازی سالم و شیمیایی سموم مصرف کاهش

 5۰۰ مبل  به طحیس زیر آبیاری از حمایت عنوان با «۹ جدول به» ؛«نماید اجرا و تدوین را طیور و نسنگی و سبک

 .گرددمی اضافه ریال میلیارد

 سازی خنثی جهت در ایهوشمندانه و خوب بسیار مصوبات اخیر روزهای در مجلس نمایندگان، فارس گزارش به

 جهت در استواری هایگام اجرا صورت در که کردند الحاق جهبود به کشاورزی محصوالت خودکفایی و هاتحریم

 .بود خواهد کشور سیاسی و اقتصادی توان ارتقای

 لینک خبر

 

 

 13-11-14۰۰ 15:۰4- فارس خبرگزاری

 شد تعیین درصد 65 وارداتی و درصد 25 داخلی سیگار بر مالیات نرخ 25-6

https://www.farsnews.ir/news/14001114000206/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7
https://www.farsnews.ir/news/14001113000466/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-25-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-65-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 که شده تعیین درصد 65 خارجی و درصد ۲5 داخلی سیگار بر مالیات این نرخ افزوده ارزش بر مالیات قانون طبق

 .شد شروع آن دریافت ماه دی 13 از

 

 و شد مشخص خارجی و داخلی سیگار افزوده ارزش بر مالیات نرخ، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .درآمد اجرا به دیماه 13 از مالیاتی امور سازمان رئیس اعالم طبق

 و مالیات مشمول نیدخا محصوالت و سیگار انواع نرخ افزوده ارزش بر مالیات نونقا ۲6 ماده ت بند جزئیات براساس

 :است شرح بدین عوارض

 درصد ۲5 نرخ، داخلی تولید تنباکوی و پیپ توتون، سیگار -1

 به و تهیه تصم وزارت توسط آن فهرست که المللی بین نشان با داخل تولید تنباکوی و پیپ توتون، سیگار -۲

 درصد 4۰ نرخ با است رسیده زیرانو هیات تصوب

 درصد 65 نرخ با، وارداتی تنباکوی و پیپ و توتون، سیگار -3

 درصد 1۰ نرخ با وارداتی خام توتون -4

 درصد 35 نرخ با توتون( )خرمن وارداتی شده فرآوری توتون -5

 ارزش عوارض و لیاتما نرخ لاعما کرد اعالم مالیاتی ادارات به مالیاتی سازمان کل رئیس منظور داود اساس براین

 بر مالیات قانون بقط موجود قوانین و است االجرا الزم امسال ماه دی 13 تاریخ از دخانی محصوالت و سیگار افزوده

 .گرددمی نسخ زمینه این در افزوده ارزش
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 (73) ماده رراتمق، 14۰۰/3/۲ مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون (55) ماده (۲) بند موجب به اینکه به نظر»

 لذا، است یدهگرد نسخ ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون

 اضافه و الحاص راستای در که کشور کل 14۰۰ سال بودجه قانون واحده ماده (6) تبصره )ف( بند مالیاتی حکم

 جمهوری نگیفره و اجتماعی، اقتصادی توسعه ششم ساله جپن برنامه قانون (73) ماده موضوع مالیات نرخ شدن

 از دخانی التمحصو و سیگار انواع عوارض و مالیات بنابراین، گردیده ضمنی نسخ، است شده وضع ایران اسالمی

 مصوب زودهاف ارزش بر مالیات قانون (۲6) ماده )ب( بند موضوع هاینرخ مطابق بایستمی 14۰۰/1۰/13 تاریخ

 «شود وصول 14۰۰/۰3/۰۲

 ماه دی 13 از و رسید مجلس تصویب به امسال ماه خرداد افزوده ارزش بر مالیات دائمی قانون، فارس گزارش به

 .شد االجرا الزم 14۰۰

 لینک خبر

 

https://www.farsnews.ir/news/14001113000466/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-25-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-65-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 هفتم: بخش 7

 مالی عمناب تامین-یارانه
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 1۲-11-14۰۰ 11:56- فارس خبرگزاری

 جمهور رئیس استانی سفر 12 در خاک و آب اعتبار تومان میلیارد 3500 تصویب 1-7

 باه  توماان  میلیاارد  35۰۰ جمهاور  رئایس  استانی سفر 1۲ در گفت: کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب امور معاون

 پایش  هفتاه  دو توماان  میلیاارد  1۹۰ مبلا   باه  آن اعتباار  نخساتین  کاه  شده مصوب کشور خاک و آب هایپروژه

 .یافت اختصاص

 

 جهااد  توزار خااک  و آب اماور  معااون  اکبری مراد علی امروز، فارس خبرگزاری اقتصادی گروه خبرنگار گزارش به

 زارها  خااک  و آب حاوزه  در خشکساالی  با مقابله برای کرد: اعالم فجر دهه مناسبت به خبری نشست در کشاورزی

 اسات.  شاده  اباالغ  هاا استان به و دریافت آن تومان میلیارد 4۰۰ که شد مصوب وزیران هیات توسط تومان میلیارد

 .است گرفته صورت SPER مللالبین استاندارد شاخص اساس بر هم هااستان بین توزیع

 و آب وزهحا  در سایزدهم  دولت در بزرگ پروژه دو اجرای از ادامه در کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب امور معاون

 یلیاون م 1.6 مسااحت  در گلساتان  و گایالن ، مازندران، شمالی استان سه در پروژه نخستین گفت: و داد خبر خاک

 و کلازا ، جبارن  تولیاد  هاای زیرساخت انجام و هابندانآب مرمت و اراضی شیزهک، شالیزارها نوسازی و تجهیز، هکتار

 .شودمی انجام علوفه

 جهام ان تومان میلیارد هزار 73 اعتبار بینیپیش با و هکتار میلیون 1.6 مساحت در پروژه این افزود: وی

 هها گزینهه  از یکی الاحتما و است دولت اعتبارات و نفت تهاتر، فاینانس از اعتبارات محل که شد خواهد

 .است چین کشور هم فاینانس انجام برای

https://www.farsnews.ir/news/14001112000358/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-3500-%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%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
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 تولیاد  باه  نتا  هزار 7۰۰ و کشور برنج تولید به تن میلیون یک سال 5 طی تواندمی پروژه این اجرای افزود: اکبری

 .کند اضافه کشور کلزای

 اختصااص  ژهپرو این اجرای به تومان میلیارد 7۰۰ گیالن استان به جمهور رئیس اخیر سفر در مسئول این گفته به

 .یافت

 دست در تاقداما از هم را خوزستان هکتاری هزار ۲55 پروژه اجرای کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب امور معاون

 .شد خواهد اجرایی، گیردمی قرار اختیار در که اعتباری منابع با طرح این گفت: و کرد مطرح اجرا

 جمهور رئیس استانی سفر 12 در خاک و آب تباراتاع تومان میلیارد 3500 اختصاص *

 و داد رخبا  جمهاور  رئیس استانی سفر 1۲ در خاک و آب هایپروژه برای اعتبار میلیارد 35۰۰ بینیپیش از اکبری

 .شد اجرایی عملیات وارد هاپروژه و یافت اختصاص تومان میلیارد 1۹۰ مبل  به پیش هفته دو اعتبار نخستین گفت:

 خاک و آب پروژه در فجر دهه هایامهبرن اهم *

 هاا پروژه ینا داد. خبر فجر دهه در خاک و آب پروژه 1۹6۹ افتتاح از کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب امور معاون

 .کرد خواهد ادایج اشتغال نفر هزار 13 و است شده هزینه هاپروژه این برای تومان میلیارد 1۲56 بر بال  اعتباری

 هاای بکهشا  اجارای  هکتاار  ۲۲۰۰، ناوین  آبیااری  اجرای به مربوط هکتار هزار ۲1 هاپروژه این ولمسئ این گفته به

 تقریبا اینها همه که زارخشکه و شالیزار نوسازی و تجهیز هزار ۲۰۰۰، قنوات مرمت و الیروبی کیلومتر 1۸۰، آبیاری

 .شد خواهد جوییهصرف آب مصرف در مترمکعب میلیون 16۰ و است سیزدهم دولت روزه صد عملکرد

 خبر لینک

 

 

 ۸-11-14۰۰ 11:37-فارس خبرگزاری

 چای باغات سازی جوان و نوسازی برای اعتبار تومان میلیارد 75 اختصاص 2-7

https://www.farsnews.ir/news/14001112000358/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-3500-%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%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14001108000162/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B7%DB%B5-%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%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C
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 باه  فرسا  در چاای  باغاات  ساازی  جوان و نوسازی برای تومانی میلیارد 75 اعتبار اختصاص از کشاورزی جهاد وزیر

 .داد خبر گیالن استان

 

 جهااد  وزیر نژادساداتی جواد سید، کشاورزی جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 و ریجمهاو  رئایس  معیات  در، گایالن  استان به روزه یک سفر در، ماه بهمن ۸ جمعه امروز ظهر از پیش کشاورزی

، گایالن  نداراساتا  اساتقبال  دماور  و شدند جنگل سردار المللی بین فرودگاه وارد دولت هیات اعضاء از دیگری تعداد

 .گرفتند قرار استان این ارشد مدیران و فقیه ولی نماینده

 ایان  شاهدای  شاامخ  مقاام  باه  احترام ادای و رودسر شهرستان شهدای گلزار در حضور از پس کشاورزی جهاد وزیر

 رفا  قاادری  یلاساماع ، کشااورزی  جهااد  وزارت باغباانی  اماور  معااون  برومندی مهدی محمد همراهی با، شهرستان

 لحصاا ، اساالمی  شاورای  مجلاس  در لنگارود  شهرساتان  نمایناده ، ایاران  روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 نهنوشی چایسازی شرکت از کشور چای سازمان رییس جهانساز و گیالن کشاورزی جهاد سازمان سرپرست محمدی

 .کرد بازدید

 مصوبات از کیی گفت:، است چای بحث ما مهم موضوعات از یکی ینکها به اشاره با، زدیدبا این حاشیه در نژادساداتی

 .است استان این در باغات جوانسازی و نوسازی گیالن استان سفر

 .ستا شده گرفته نظر در تومان میلیارد 75 باغات سازی جوان و نوسازی برای افزود: کشاورزی جهاد وزیر

 .است موضوع این به ویژه ما نگاه و شده داده اختصاص موضوع برای النه یارانه داد: ادامه وی 
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 تنای  زارها 3 ظرفیت با حاضر حال در که دارد فعالیت برای تنی هزار 5 ظرفیت نوشینه چای کارخانه، است گفتنی

 ایان  در یمغیرمساتق  و مستقیم صورت به نفر 5۰۰ اشتغالزایی و میدهد انجام را چای بندی بسته و فرآوری فعالیت

 .است هشد فراهم مجموعه

 به را شورک اول رتبه چای سبز برگ تن هزار 135 تولید و چای باغ هکتار هزار ۲1 کشت زیر سطح با گیالن استان

 .است داده اختصاص خود

 خبر لینک

 

 

 13:4۹ ، 14۰۰ بهمن ۸-ایرنا

 جمهور رییس استانی سفر پانزدهمین مقصد سرسبز گیالن

 یافت اختصاص چای باغات جوانسازی برای اعتبار تومان میلیارد 125 کشاورزی: جهاد وزیر 3-7

 

 75 ارشایبد  اراضای  بارای  چاای  باغات جوانسازی و نوسازی راستای در :گفت کشاورزی جهاد وزیر – ایرنا – رشت

 در تا هستیم تالش در و است شده داده اختصاص اعتبار تومان میلیارد 5۰ باغات توسعه از حمایت و تومان میلیارد

 .دهیم رواج نیز را نوغانداری مستعد مناطق

https://www.farsnews.ir/news/14001108000162/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B7%DB%B5-%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%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://www.irna.ir/subject/84627544/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84629406/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%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%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/28/4/169408697.jpg?ts=1643364372012
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/28/4/169408697.jpg?ts=1643364372012
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 از دیاد باز در، گایالن  اساتان  باه  هماراه  هیات و جمهوری رئیس روزه یک سفر در جمعه روز نژادساداتی دسیدجوا

 و شاود مای  انادازی راه اساتان  در فنادق  و کیوی تحقیقات ایستگاه نخستین گفت: لنگرود در نوشینه چای کارخانه

 .است کشور شمالی هایاستان در خانه رتوزا این اصلی هایبرنامه از، کشور در برنج تن میلیون یک تولید افزایش

 کاه  تاس کشور باغبانی محصول تنها چای برگ و است باغبانی بخش در مهم و استراتژیک محصوالت از یکی چای

 .است گرفته قرار کشور اساسی کاالهای جزو روزمره و عام مصرف دلیل به

 ۹۰ حادود  هکا  دارد چاای  باغ هکتار هزار ۲۸ دودح و چایکار خانوار هزار 5۰ از بیش مازندران و گیالن های استان

 .است واقع مازندران استان در آن درصد 1۰ و گیالن استان در چای های باغ درصد

 ایان  شاهدای  شاامخ  مقاام  باه  احترام ادای و رودسر شهرستان شهدای گلزار در حضور از پس کشاورزی جهاد وزیر

 .کرد بازدید نوشینه چایسازی شرکت از، شهرستان

 حضاور  و غیرهمساطح  پل، خاویاری ماهیان پرورش طرح، الت طول خانهتصفیه، سدپلرود پروژه از بازدید چنینهم

 .است شده عنوان کشاورزی جهاد وزیر سفر یهابرنامه از اداری شورای در

 آوریفار  یتفعال تنی هزار سه ظرفیت با حاضر زمان در تنی هزار پنج ظرفیت با نوشینه چای کارخانه است؛ گفتنی

 .دهد می انجام را چای بندی بسته و

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84629406/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B1%DB%B2%DB%B5-%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%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA
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 هشتم: بخش 8

 یرنوآو و تحقیقات، همایش
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 ۸-11-14۰۰ 13:۰۸-فارس خبرگزاری

 گیالن در بار نخستین برای فندق و کیوی محصول تحقیقاتی ایستگاه ایجاد 1-8

 گیالن ستانا در بار نخستین برای دقفن و کیوی محصول برای تحقیقاتی ایستگاه یک ایجاد از کشاورزی جهاد وزیر

 .داد خبر

 

 و ریجمهاو  رئایس  از نماینادیگی  باه  کاه  کشاورزی جهاد وزیر نژادساداتی جواد سید، فارس خبرگزاری گزارش به

 شاهید  هخاانواد  با ستا کرده سفر رودسر شهرستان گیالن به استان به سیزدهم دولت استانی سفر در دولت هیات

 .کرد تجلیل آنها از و دیدار نیکوکار ناصر

 اصالی  برنامه زا کرد: اظهار خبرنگاران جمع در نیکوکار ناصر شهید خانواده از دیدار حاشیه در کشاورزی جهاد وزیر

 در رنجبا  تان  میلیاون  یاک  تولیاد  افزایش گلستان و مازندران، گیالن شمالی های استان در کشاورزی جهاد وزارت

 باه  ساال  چهاار  طاول  در بتواناد  پروژه این سازندگی قرارگاه کمک با تا ستیمه ریزیبرنامه حال در که است کشور

 .برسد نتیجه

 توجهه  با نیز باغات بحث در :افزود، است اراضی زهکشی به مربوط نیز سفر مصوبات از بخشی که این بیان با وی

 و کیوی محصول برای تحقیقاتی ایستگاه یک بار اولین برای فندق و کیوی در منطقه این یهاظرفیت به

 .شد خواهد ایجاد منطقه این در تومان میلیارد ده اعتبار با فندق

 یاادآور ، اسات  شاده  اجرایی نگیال استان در چای نهال یارانه بار نخستین برای که این بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 توساعه  از حمایات  و ماان تو میلیارد 75 شیبدار اراضی برای نیز منطقه در چای باغات جوانسازی و نوسازی در شد:

 .شد خواهد داده اختصاص اعتبار تومان میلیارد 5۰ باغات

https://www.farsnews.ir/news/14001108000263/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
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 .دهیم رواج نیز را نوغانداری مستعد مناطق در تا هستیم تالش در گفت: نژادساداتی

 مختلاف  قمنااط  برای پیشنهادات گفت:، جمهور رئیس حضور با استان اداری شورای بودن پیش در به اشاره با وی 

 نگایال  اساتان  در کشااورزی  بخاش  تحول موجب امشب مصوبات انشاهلل و کرد خواهیم مطرح جلسه این در استان

 .شد خواهد

 خبر لینک

 

 

 ۹:۲۹ ، 14۰۰ بهمن 1۲ - ایرنا

 غذایی امنیت جنس از دستاوردی گندم زایتحول ارقام معرفی 2-8

 

 هاای توصایه  با ههمرا که روغنی هایدانه و علوفه، حبوبات بذرهای سایر کنار در گندم زایتحول ارقام -ایرنا -مراغه

 حقیقات  در، شاده  معرفای  کشااورزان  باه  کشاور  دیم تحقیقات موسسه سوی از اخیر دهه سه حدود طی زراعیبه

  .است اسالمی جمهوری مقدس نظام در بنیاندانش دستاوردی و اییغذ امنیت جنس از ایهدیه

 و علوفاه ، بوباات ح متعدد ارقام بر عالوه، دیم تحقیقات موسسه اندازیراه با و تاکنون 137۲ سال از ایرنا گزارش به

 معرفی رانکادیم به کشور اقلیمی مختلف شرایط برای دوروم گندم رقم هفت و نان گندم رقم 3۰، روغنی هایدانه

 شااورزان ک به دیگر بار، است توسعه برای تحقیق حاصل که موسسه این جدید ارقام نیز روپیش هایماه طی و شده

 .شد خواهد معرفی

https://www.farsnews.ir/news/14001108000263/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84633897/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/4/169419038.jpg?ts=1643684016916
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/4/169419038.jpg?ts=1643684016916
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 کااهش  باا  و رفتهرفته، کشور غذایی امنیت تامین در زراعیبه هایتوصیه و ارقام این اهمیت که است حالی در این

 کشتی کند؛می ناپذیراجتناب را دیم کشت روزافزون ترویج هدف با آنها معرفی و شودمی مشخص بیشتر آبی منابع

 تکیاه  با لکهب، رسیده اثبات به خشکسالی شرایط در ان اقتصای تولید امکان تنها نه و نیست دیمی وجه هیچ به که

  .یافت دست نیز دیم شرایط در پایدار تولید به توانمی روز دانش بر

 اراضی رد موسسه این شدهمعرفی پرمحصول ارقام اکنون اینکه بیان با کشور دیم کشاورزی اتتحقیق موسسه رئیس

 و غاالت  زمیناه  در پرمحصاول  رقام  ۸7 تااکنون  موسساه  ایان  دهد:می ادامه، شودمی کشت کشور استان 16 دیم

 شات زیرک متفاات  هاوایی  و آب شارایط  در و خیاز دیام  هایاستان در آنها از زیادی بخش که کرده معرفی حبوبات

 .رودمی

 و دارد قارار  موسسه شدهپژوهش و تحقیق ارقام زیرکشت کشور دیم اراضی از درصد 7۰ «علیزاده خشنود» گفته به

 دیام  هاای عرصاه  در کلازا  و گلرناگ ، عدس، نخود، جو، گندم رقم انواع شامل موسسه این تولیدی پرمحصول ارقام

 .است یافته توسعه خوبی به کشور

 است شده معرفی کشور گرم تا سرد هایاقلیم برای گندم رقم 3۰ تاکنون دیم: کشاورزی تحقیقات هموسس رئیس

 هماراه  باه  ارقاام  ایان  و شاده  معرفای  گنادم  رقام  3۰ تااکنون ، ناژادی باه  هاای پاژوهش  توسعه با کرد: اضافه وی

 شارایط  از وسایعی  فطیا  در گنادم  دیام  زراعت پاسخگوی زراعیبه هایپژوهش از حاصل زراعی هایدستورالعمل

 .است گرمسیر تا سردسیر اقلیمی

 ارقام عرفیم اثربخشی از اینمونه به نیز دیم کشاورزی تحقیقات موسسه هاییافته انتقال و فناوری، پژوهش معاون

 معرفی سد لمعتد و سرد مناطق برای که «۲ آذر» نان گندم رقم نمونه برای کند:می اضافه و اشاره موسسه سوی از

 ۲6۰ اقلحاد  آن نسابی  برتاری  و دارد عملکارد  متوسط کیلوگرم 36۰ و هزار ۲ زارهادیم این از هکتار هر در ،شده

 .است هکتار هر در کیلوگرم

 در هکتاار  میلیاون  یاک  باه  اکناون  «۲ آذر» کشات  زیار  ساطح  کاه  کرد یادآوری هم را این «زادحسن اسماعیل»

 .ستا ریال میلیارد 6۰۰ و هزار ۲ سال هر در آن فزودها ارزش و یافته توسعه سرد معتدل و سرد هایاستان
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 کمای  باا  رکشو دیم تحقیقات موسسه رئیس «علیزاده» و دارد ادامه وقفهبی موسسه این در توسعه برای تحقیق اما

 شات ه تعاداد  13۹6 -۹7 زراعی سال در که کندمی توصیف را آن اینگونه جدید هاییافته نقش، عقب به بازگشت

 در موسسه این تحقیقاتی هایتوصیه کامل کاربرد با غذایی امنیت پروژه قالب در و هکتار هزار 16 در یمد گندم رقم

 نتایج و کشت شرقیآذربایجان استان در هریس و آباد بستان، سراب، میانه، چارایماق، هشترود، مراغه هایشهرستان

 برتاری  «۲آذر» و «هماا »، «سارداری » یعنی نطقهم متداول ارقام به نسبت جدید ارقام مجموع در که داد نشان آن

 .دارد چشمگیری

 661 و ارهاز  ۲ و 7۲7 و هازار  ۲ باا  ترتیاب  باه  صادرا  و هشترود ارقام به گندم دانه عملکرد بیشترین وی گفته یه

 و هزار «۲ سرداری» برای استان در متداول عملکرد میانگین شرایط همین در که حالی در رسید هکتار در کیلوگرم

 .بود ۹74 و یکهزار «۲آذر» برای و ۹3۹ و یکهزار «هما» برای، 75

 دیام  جاو  و گندم زراعت در موسسه این تحقیقاتی هاییافته از حاصل فنی دستورالعمل کارگیریبه کرد: اضافه وی

 در یاد تول ریپایادا  و افازایش  در آن زیااد  تااثیر  دهندهنشان نیز غذایی امنیت پروژه قالب در و کردستان استان در

 و تاسا  «هماا » رقم منطقه کشاورزان غالب رقم عمده «ذولبین» منطقه در که جایی تا است؛ خشکی تنش شرایط

 ساالی خشک در کاه  شاد  معرفای  منااطق  ایان  باه  کاشت برای واران و هشترود، صدرا، باران ارقام اخیر یهاسال در

 .داشت چشمگیری تفاوت 14۰۰-13۹۹

 عای زرا سال طی موسسه این منابع مدیریت بخش هایآزمایش در داشت: هاراظ کشور دیم تحقیقات موسسه رئیس

 در که آزمایشی رسید؛ ثبت به تن یک از بیش عملکرد اختالف، مشخص تیمارهای اساس بر کود مدیریت با گذشته

 .بودند کرده استفاده «هشترود» رقم از موسسه محققان و هما رقم از کشاورزان آن

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/3/169419037.jpg?ts=1643683630420
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/3/169419037.jpg?ts=1643683630420
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 دارد؛ رارقا  کرمانشاه در آن معاونت و مراغه در کشور دیم شاورزیک تحقیقات موسسه ستادی بخش ایرنا گزارش به

 .رودمی شمار به اقلیم آن نماینده که است کشور مختلف مناطق در اصلی ایستگاه پنج دارای موسسه این

 ایساتگاه ، سارد  بسایار  اقلایم  نماینده کردستان در «قاملو» ایستگاه، سرد اقلیم نماینده «مراغه» تحقیقاتی ایستگاه

 نمایناده  حماد بویرا و کهکیلویاه  در گچسااران  ایستگاه، سرد معتدل اقلیم نماینده عنوان به کرمانشاه در «سرارود»

 .است خشک و سرد معتدل اقلیم نماینده شمالی خراسان در «شیروان» ایستگاه و گرمسیری اقلیم

 خبر لینک

 

 

 ۹:51 ، 14۰۰ بهمن 14- ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر معاون

 است شده بینیپیش البرز در مستقر کشاورزی تحقیقاتی مراکز برای تومان میلیارد 155 3-8

 

 در گفت:، البرز اناست به جمهور رییس آتی رسف به اشاره با کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب معاون - ایرنا - کرج

 155 سفر نای با همزمان شد بینیپیش که هستند مستقر کشاورزی بخش در زیادی تحقیقاتی موسسات استان این

 .شود مصوب موسسات این برای تومان میلیارد

 یکمین و هفتاد در ریاکب علیمراد ،کشاورزی جهاد وزارت وخاک آب معاونت عمومی روابط پنجشنبه روز گزارش به

، شد برگزار درکرج معاونت این جلسات سالن محل در گذشته روز که وخاک آب معاونت مدیران شورای نشست

 این در افزود: و کرد اشاره البرز به جمهور رییس استانی سفر مصوبات به، فجر مبارک دهه اهلل مایا تبریک ضمن

https://www.irna.ir/news/84633897/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84636950/%DB%B1%DB%B5%DB%B5-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://www.irna.ir/news/84636950/%DB%B1%DB%B5%DB%B5-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/03/4/169427327.jpg?ts=1643867347280
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/03/4/169427327.jpg?ts=1643867347280
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 موسسه برای آن تومان میلیارد35، تحقیقاتی موسسات برای باراتاعت تومان میلیارد155 تصویب با است قرار سفر

 مدیریت راستای در آب و خاک تحقیقات موسسه برای نیز تومان میلیارد3۰، کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات

 طرحهای سایر موضوعات در اعتبارات مابقی و خصوص دراین خاک و آب معاونت یهابرنامه و خاک منابع

 .یابد اختصاص، باغبانی و ژن بانک، نهال و بذر وزهح در تحقیقاتی

 آب حوزه در اتیتحقیق و پژوهشی امور برای مناسبی مالی منابع تحقیقات بخش اینکه به باتوجه داشت: اظهار وی

 و اجرایی های دربحث دانش نفوذ و باشد می تولید پشتیبان تحقیقات بخش که استدالل این با لذا، ندارد وخاک

 .است شده بینیپیش اعتبار این، است گذار تاثیر ها ساخت زیر

 وخاک آب بخش برای تومان میلیارد 535 و هزار سه کشور استان 1۲ به سفر با جمهور رییس تاکنون: گفت اکبری

 .باشد می توجهی قابل رقم که است کرده مصوب

 و وسازین و تجهیز زمینه رد پروژه این گفت:، کشور شمالی استان سه در خاکی و آب ابرپروژه درخصوص وی

 بندان آب و ریآبیا نوین های سامانه، زهکشی و آبیاری یهاشبکه، زاری خشکه و شالیزاری اراضی سازی یکپارچه

 در پروژه این اجرای برای تومان هزارمیلیارد 73 که گرفته صورت اولیه های بررسی و مطالعات که است ها

  .است آمده ها بینیپیش

 شاورزیک مهندسی و فنی تحقیقات موسسه توسط خربزه محصول کاربردی آب تعیین گزارش شستن این درادامه

 .شد ارائه

 مستقر البرز تاناس در وزارتخانه این تحقیقاتی های موسسه از تعدادی و کشاورزی جهاد وزارت خاک و آب معاونت

 .هستند

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84636950/%DB%B1%DB%B5%DB%B5-%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%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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 15:۲3 ، 14۰۰ بهمن 13- ایرنا

 شد افتتاح ایران در جهان میس مارهای نگهداری و تکثیر بومزیست پایلوت مرکز نخستین 4-8

 

 مبارک دهه اهللامای مناسبت به هانج سمی مارهای نگهداری و تکثیر بومزیست پایلوت مرکز نخستین -ایرنا -تهران

 .شد افتتاح رازی سازیسرم و واکسن تحقیقات موسسه در غذایی امنیت قرارگاه در فجر

 در کشاورزی هادج وزیر معاون «نکوییخیام مجتبی سید»، کشاورزی جهاد وزارت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 بسیار سمی یمارها گونه برای که است طبیعی بومزیست یک همجموع این :داشت اظهار، مرکز این افتتاح مراسم

 .است شده طراحی کشور در موجود خطرناک

 های سرم ولیدت برای خوبی بسیار ظرفیت مرکز این کرد: تاکید کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان رئیس

 و اندهکرد تهیه رازی سازی سرم و واکسن تحقیقات موسسه محققان که است زدگیعقرب و مارگزیدگی ضد درمانی

 .ودنش مشکل دچار گزش از پس کشور در نیز نفر یک حتی، مرکز این افتتاح با هستیم امیدوار بسیار

 و فناوری و علم حوزه هایپارک و هادهندهشتاب و نوآوری را نخست حرف جهان در امروز داد:ادامه نکوییخیام

 .رویم پیش جهان با همزمان تا کنیم تالش باید، میزنند انکوباتورها

 موسسه ماتخد افزود:، رازی سازیسرم و واکسن تحقیقات موسسه همکاران مجموعه هایتالش از قدردانی با وی

 موسسه ینا و نیست پوشیده ایرانی خانواده هیچ بر گذشته قرن یک طول در رازی سازیسرم و واکسن تحقیقات

 .کند ترسیم را درست راه قشهن، آفرینتحول راهبردهای با تواندمی

 نیازهای به ییپاسخگو راستای در است الزم سازمان این زیرمجموعه هایموسسه که این بیان با مسوول مقام این

 فنی دانش  لحا به رازی موسسه گفت:، باشند داشته فعالیت المللبین و منطقه، کشور، کشاورزی جهاد وزارت

 و دامی، انسانی بیولوژیک هایفرآورده و واکسن حوزه در منطقه در نخست یگاهجا در گرفتن قرار توانمندی، موجود

 .دارد را درمانی هایسرم

https://www.irna.ir/news/84636322/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/07/01/4/156439938.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2019/07/01/4/156439938.jpg
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 عنوان رازی سسهمو ارزشمند هایویژگی مهمترین از را توسعه و تحقیق همزمان انجام، کشاورزی جهاد وزیر معاون

 تخصص به توجه با تواندمی موسسه این، ایمشده بیولوژیکی مسائل عصر وارد که این به توجه با داد:ادامه و کرد

 مسووالن هب، آینده سال 1۰ دید افق با و باشد داشته بدیلبی درخششی عرصه این معضالت بینیپیش ضمن، خود

 .بیاندیشد را الزم تمهیدات و دهد هشدار

 اعضای با ندیشیا هم نشست در، سمی مارهای نگهداری و تکثیر بوم زیست پایلوت مرکز از یبرداربهره از پس، وی

 موسسه کرد: تاکید آنان هایدیدگاه و مسائل، هادغدغه به پاسخ در و کرد شرکت رازی موسسه علمی هیات

 .ندارد وجود موسسه این تعطیلی امکان و است حکومتی نهاد یک رازی سازی سرم و واکسن تحقیقات

 کشور سالمت حوزه و اییغذ نیازهای تامین برای داخلی توان از مندیبهره ضرروت

 به توجه لزوم بر غذایی امنیت قرارگاه در کشاورزی جهاد وزیر مقام قائم «کاظمینی محسن» سردار، مراسم این در

 با سپس و گیرد قرار توجه مورد حاضر حال نیازهای ابتدا باید گفت: و کرد تاکید نگریآینده و کنونی نیازهای

 تولید و قیقتح حوزه در رازی سازیسرم و واکسن تحقیقات موسسه کنیم؛ یزیربرنامه آینده برای بیشتری سرعت

 وجود نیز هاعالیتف این افزایش ظرفیت که داده انجام بزرگی کارهای طیور و دامی، انسانی بیوبوژیک های فرآورده

 .دارد

 اظهار، بدرخشد یزن منطقه در داخل نیاز تامین بر عالوه تا دارد را ظرفیت این رازی موسسه که این بیان با وی

 .باشیم دکفاخو واکسن تولید هایعرصه از بسیاری در توانیممی که است رازی مجموعه توان بر تکیه با داشت:

 افزود:، کنند ردهبرآو را کشور تحقیقاتی نیاز آینده به نگاه با باید تحقیقاتی موسسات اینکه بر تاکید با وی

 نیز انقالب از پس و کنندمی تالش کشور سرافرازی برای همواره جهادی روحیه و دلسوزی، پشتکار با ما دانشمندان

 مردم برای بیخو به را افتخارات این نتوانستیم شاید که داشتیم توجهی قابل های پیشرفت مختلف هایعرصه در

 .کنیم تبیین

 هایموفقیت اهدش انقالب از سپ یهاسال در داشت: بیان غذایی امنیت قرارگاه در جهادکشاورزی وزیر مقام قائم

 که بودیم روز به صنایع و پزشکی مختلف هایبخش تا نانو از، روز هایفناوری و علمی، دفاع صنایع حوزه در زیادی

 .کند کسب را هاموفقیت این توانسته روزیشبانه تالشی در کشور دهدمی نشان

 کرد:خاطرنشان، داشت خواهیم پساکرونا دوران و گیردمی خود به جدیدی تحول جهان امروز اینکه به اشاره با وی

 سرعت و زندگی سبک شد. خواهد ریزیبرنامه آینده برای جدیدی نگاه با، آمده دست به دوران این در آنچه
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 پیش دنیا روز علم با است الزم و شویم غافل نباید بود؛ خواهد بیشتری شتاب با و متفاوت بسیار آینده در تحوالت

 .رویم

 از توانمی مسیر این رد کرد: بیان، دهد قرار مدنظر را دنیا آینده تحوالت رازی موسسه اینکه بر تاکید با ظمینیکا

 .کنیم استفاده دهنده شتاب عنوان به بنیان دانش هایشرکت باالی ظرفیت

 موسسات افزود: و کرد اشاره نیز کشاورزی کردن بنیان دانش بحث در انقالب معظم رهبر فرمایشات به وی

 زمانی مدت رد انقالب معظم رهبر منویات کردن اجرایی با توانندمی بنیاندانش هایشرکت همکاری با تحقیقاتی

 .برسیم منطقه رد غذایی امنیت در تاثیرگذاری جایگاه به و کرده فراهم را منطقه و کشور، جامعه نیاز، کوتاه

، تحقیقات سازمان مجموعه در تحقیقاتی موسسات داد:ادامه ییغذا امنیت قرارگاه در جهادکشاورزی وزیر مقام قائم

 خوبی نقطه به مضاعف کوشش و تالش با که کشند می دوش به را سنگینی بسیار وظیفه کشاورزی ترویج و آموزش

 از باید اراست اسن در رسید. خواهیم کشاورزی کردن بیان دانش برای کشاورزی جهاد وزارت هدف راستای در

 با و ریمبب بهره خوبی به حوزه این دانشمندان و محققین، کشاورزی های دانشگاه های مجموعه همه ظرفیت

 .کنیم ترسیم حوزه این برای را ای شایسته آینده یریزبرنامه

 خواستار و کرد قدیرت نیز ها واکسن و بیولوژیک های فرآورده انواع تولید در رازی موسسه ارزشمند هایتالش از وی

 .شد صادرات حوزه در هالیتفعا گسترش

 بیان کشور تسالم حوزه و غذایی نیازهای تامین برای داخلی توان از مندیبهره ضرروت بر تاکید با کاظمینی

 این در توانیممی رازی موسسه وجود با اما هستیم واردات نیازمند، نیاز مورد هایواکسن برخی تامین برای داشت:

 تحقیقاتی زمراک دانشمندان و محققان ظرفیت از استفاده با راستا این در است الزم که شویم خودکفا عرصه

 .آمد فائق تریکوتاه زمان در موجود هایمحدودیت بر توانمی کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان مجموعه

 منطقه در گزیدگی عقرب و ضدمار درمانی هایسرم تولید بنیانگذار ایران

 گفت: سممرا این در نیز رازی سازیسرم و واکسن تحقیقات موسسه سمی جانوران خشب رییس «محمدپور ناصر»

 با و خورد لیدک رازی موسسه در 13۹4 سال از، قفقازی افعی مار نگهداری و تکثیر طبیعی بوم زیست ایجاد طرح

 شروع را زکمر این طراحی کار دادند انجام سمی جانوران بخش در همکاران که ای ساله چندین و سنگین کار

 ریزی طرح ار کار این نداشت وجود دنیا در مشابهی مجموعه اینکه دلیل به موسسه مهندسی فنی بخش و کردیم

 .شد اجرا زیرا موسسه در دنیا در مدرن نگهداری تکثیر و طبیعی بوم زیست مجموعه اولین عنوان به و کردند
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 همکاری با که رددا مار از سم استحصال به نیاز زیدگیمارگ ضد هایسرم تولید برای رازی موسسه داشت: اظهار وی

 .کندمی رها خود طبیعی زیست محیط در و استحصال جانوران این هایسم زیست محیط حفاظت سازمان

 تولید و دنیا در صادراتی اختصاصی پادزهرهای تامین، انقراض معرض در سمی جانوران زهر استحصال، مسوول این

 گهدارین و تکثیر پایلوت مرکز ایجاد هدف سه از را سرطان همچون خاص هاییماریب درمان برای زهرهایی

 .کرد عنوان رازی سازی سرم و واکسن تحقیقات موسسه در سمی جانوران

 بنیانگذار :شد یادآور، گذرد می رازی موسسه در درمانی هایسرم تهیه از سال ۸۰ حدود اینکه بیان با محمدپور

 کشور و کرد غازآ 1336 سال از را کار این که است لطیفی دکتر یاد زنده، سمی جانوران درمانی های سرم تولید

 .است منطقه در گزیدگی عقرب و ضدمار درمانی هایسرم تولید بنیانگذار ایران

 
 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 13-17:۲۲ جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ منتشر ایران بازرگانی اتاق

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/3/169424971.jpg?ts=1643800950796
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/3/169424971.jpg?ts=1643800950796
https://www.irna.ir/news/84636322/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1
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 ایران اقتصاد در دوباره رکود خطر 5-8

 برخ اخیر ماه 5 در مقدار کمترین به اقتصاد کل شامخ رسیدن از ایران اتاق هایپژوهش مرکز گزارش

 .دهدمی

 اطالعات و آمار مرکز که است مقیاسی )PMI( خرید مدیران شاخص همان یا شامخ  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .کندمی استخراج مشخص سواالت به مختلف صنایع در نمونه هایبنگاه پاسخ دریافت طریق از، ایران اتاق اقتصادی

 خرید دیرانم شاخص است. بوده وضعیت این عمده دالیل از، تقاضا شدید کمبود و نقدینگی و خرید قدرت کاهش

(PMI) این در ست.ا اخیر ماه 5 در نرخ کمترین که رسیده واحد 46،۹4 به دی در، شامخ به موسوم اقتصاد کل 

 .اندشده ثبت واحد 5۰ زیر اصلی هایمؤلفه سایر، سفارش تحویل و انجام سرعت شاخص جز به ماه

 شاخص مشتریان جدید سفارشات میزان شاخص، وکارکسب هایفعالیت میزان شاخص، خرید مدیران شاخص

 در خدمات یا الکا صادرات میزان شاخص و انسانی ینیرو کارگیریبه و استخدام میزان شاخص، اولیه مواد موجودی

 قبل ماه هب نسبت شده ارائه خدمات یا شده تولید محصوالت فروش قیمت شاخص اما است داشته کاهشی روند دی

 به ۹۸ مهر یعنی طرح شروع ابتدای از انرژی هایحامل مصرف میزان شاخص است. داشته افزایش حدودی تا

 .است دهرسی خود مقدار بیشترین

 

 با همراه هاهزینه فشار دارادامه روند آن بر عالوه اندبوده روبرو تقاضا شدید کمبود با وکارهاکسب اکثر کلی طور به

  .است داده قرار تعطیلی آستانه در را خدمات بخش در ویژهبه وکارهاکسب از بسیاری هامالیات افزایش از نگرانی

 صنعت بخش در خرید مدیران شاخص

https://www.yjc.news/fa/news/8049837/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.news/
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 به 5۰،31 عدد ماهدی در صنعت خرید مدیران شاخص، صنعت بخش هایبنگاه از آمده دست به هایداده اساس بر

 رسیده اخیر ماهه 5 مقدار کمترین به هافعالیت رشد نرخ، صنعت بخش فعاالن اکثر اعتقاد به است. آمده دست

 دی در هاولی مواد موجودی شاخص، انمشتری جدید سفارشات میزان شاخص، محصوالت تولید مقدار شاخص است.

 محصوالت فروش میزان شاخص است. یافته افزایش انبارها در نهایی محصول موجودی شاخص و کرده پیدا کاهش

 به بینیوشخ (61،6۲) آینده ماه در تولید انتظارات شاخص اما است رسیده خود ماهه 5 مقدار کمترین به هم

 و رونق بینیپیش تولیدکنندگان که گذشته ماه انتظارات برخالف، دی در لیورکطبه .دهدمی نشان را شرایط بهبود

 .داشتند را شرایط بهبود

 

 توسط بدهی پرداخت عدم، تولیدکننده قیمت درج شدن اجباری، انرژی هایحامل قیمت شدید افزایش

 عمده گانتولیدکنند وسطت اولیه مواد موقعبه تأمین در تعلل و شفافیت عدم، سازان قطعه به خودروسازان

 دید از اصلی مشکالت جمله از کاال بورس و هاپتروشیمی طریق از اولیه مواد موقعبه تحویل عدم، هاپتروشیمی

 .اندبوده دی در اقتصادی فعاالن

 لینک خبر

 

https://www.yjc.news/fa/news/8049837/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 م:نه بخش 9

 خدمات / تضمینی خرید
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 14:36 ، 14۰۰ بهمن ۹-ایرنا

 شد آن واردات جای به گندم تضمینی قیمت افزایش خواستار مجلس رییسه هیات عضو 1-9

 

 تاکیاد  دمور را گندم تضمینی خرید قیمت افزایش ضرورت اسالمی شورای مجلس رییسه هیات عضو - ایرنا - اهواز

 عادالناه  افازایش ، هاا راه یکی که شود حمایت داخلی کشاورزان از گندم واردات جای به است الزم گفت: و داد قرار

 .است اساسی محصول این ینیتضم خرید قیمت

 از اساالمی  شاورای  مجلاس  نماینادگان  حمایات  اعاالم  باا  ایرناا  خبرنگاار  با وگوگفت در شنبه روز یوسفی مجتبی

، ایندگاننم موافقت کرد:با بیان مجلس در گندم قیمت تضمینی خرید قیمت افزایش پیشنهاد و کارگندم کشاورزان

 ایان  یاد تول برای کشاورزان انگیزه تا یافت خواهد افزایش 14۰۰-14۰1 زراعی سال در گندم تضمینی خرید قیمت

 .شود تقویت اساسی محصول

 نمایندگان هایپیشنهاد از یکی اینکه بیان با اسالمی شورای مجلس در کارون و حمیدیه، باوی، اهواز مردم نماینده

 جای به انکشاورز از حمایت بر است هزار1۰5 تا 1۰۰ میزان به گندم کیلوگرم هر قیمت تعیین، 14۰1 بودجه برای

 .کرد تاکید گندم واردات

 تا یابد فزایشا کشاورزان از گندم تضمینی خرید قیمت باید، گندم واردات برای ارز اختصاص جای به داد: ادامه وی

 .کنیم حمایت، تورم و هانهاده گرانی در را داخلی تولیدکنندگان

 ورزانکشاا  از، خاارجی  کشااورزان  از حمایت جای به نوعی به، گندم تضمینی خرید قیمت افزایش با گفت: یوسفی

 .است تر منطقی این و ایمکرده حمایت داخلی

https://www.irna.ir/news/84630568/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/29/4/169411009.jpg?ts=1643451581808
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/29/4/169411009.jpg?ts=1643451581808
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 یلاوگرم ک هار  قیمت حداقل جاری زراعی سال در که کرد امیدواری ابراز و خبرداد طرح این تصویب پیگیری از وی

 .یابد افزایش ریال هزار 1۰5 تا 1۰۰ به ریال هزار 75 از گندم

 1.۲ دودح خوزستانی کار گندم کشاورزان، آبی تنش و شدید خشکسالی وجود با گذشته زراعی سال ایرنا گزارش به

 .فروختند دولت به تضمینی قیمت به گندم تن میلیون

 .ستا کشور در تضمینی شده خریداری گندم کل درصد ۲5 معادل خوزستانی کشاورزان از گندم خرید میزان این

 اندکی یزپای فصل در بارندگی کاهش وجود با جاری زراعی سال در خوزستان در گندم تولید بینیپیش هنوز هرچند

 .باشد کمتر گذشته زراعی سال از استان در گندم تولید رسد نمی نظر به ولی است سخت

 بتنسا  هک گرفت قرار گندم زیرکشت خوزستان در دیم گندم هکتار هزار 167 و آبی گندم هکتار هزار 356 امسال

 .ندارد چندانی تفاوت گذشته زراعی سال به

 .دارد ادامه روز 4۰ مدت به و شده آغاز فروردین ۲۰ از خوزستان در گندم برداشت

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 1۰-۰5:45- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کندمین دامدار به کمکی زنده دام حمایتی خرید 2-9

https://www.irna.ir/news/84630568/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8044252/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 خرید، پرداخت در تاخیر و دولت سوی از دام داری نگه امکانات نبود به توجه با گفت: سبک دام اتحادیه عامل مدیر

 .کندمین دامدار به کمکی زنده دام مایتیح

 است دامدار از حمایت با راستا در و موثر زمانی زنده دام حمایتی طرح گفت: صدردادرس  -جوان خبرنگاران باشگاه

، کناد  هزینه باید خاص قانونی چارچوب در دولت آنکه به توجه با شود. پرداخت خرید از پس هفته یک آن وجه که

 .ندارد را دامداری واحد اجاره و دام سازی ذخیره امکان رو این از

 تاا  45 ستا قرار چنانچه، است مردم به عرضه و حمایتی خرید دولت وظیفه، سبک دام اتحادیه عامل مدیر گفته به

 .کندنمی دامدار به کمکی شود پرداخت دامداران وجه بعد روز 5۰

 ساازی  ذخیاره  هبا  اقدام همیشه دامدار از حمایت و بازار تنظیم راستای در امر متولی عنوان به دام امور شتیبانیپ

 .بکاهد بازار التهابات و گرانفروشی از کشور سطح در توزیع با تا کردمی هاسردخانه در گوشت

 ساازی  خیرهذ موضوع گذشته هایهفته رد بار اولین برای، دام امور پشتیبانی شرکت مسئوالن اخیر تصمیمات بنابر

 .ارندد موضوع این به نسبت اعتراضاتی تولیدکنندگان و هاتشکل مسئوالن که شد آغاز سنگین و سبک زنده دام

 خبر لینک

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8044252/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 هم:د بخش 10

 سالمت



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

۲۸۰ http://awnrc.com/index.php  

 ۰۹:47 ساعت 14۰۰ بهمن 11-اکوناایران

 ندهد نظر شکاکانه روسی هایگندم مورد در دارو و غذا سازمان 1-10

 از شاده  وارد هایگندم مورد در نظر اعالم اصلی متولی را دارو و غذا سازمان مجلس کشاورزی کمیسیون عضو یک

 .نکند نظر اظهار شکاکانه که خواست سازمان این از و دانست روسیه

 

 گفت: ایران هب روسیه وارداتی هایگندم بودن آلوده بر مبنی اخباری مورد در ایسنا با وگوگفت در محمودزاده اللج

 نبودن یا بودن سالم، دارو و غذا سازمان طریق از دارند وظیفه پزشکی و درمان، بهداشت وزارت و استاندارد سازمان

 آسایب  دممار  سالمت به، باشد بیماری حامل یا کیفیت فاقد یمحصول اگر کنند. بررسی را روسی وارداتی هایگندم

  .آید عمل به رسیدگی دقت با باید و نیست بردارشوخی موضوع این زند.می

 کند صادر را هاگندم بهداشت گواهی باید روسیه

 رانتشاا  ضارورت  باه  اشااره  ضمن یازدهم مجلس زیست محیط و، طبیعی منابع، آب، کشاورزی کمیسیون عضو این

 یفیات ک بایاد  هام  ایاران  .بفرستد ما برای را هاگندم بهداشت گواهی که است موظف روسیه گفت: بهداشت گواهی

 بررسای  نبادو  ماا  و بفروشاند  گنادم  ماا  به هابعضی باشد طور این نباید .کند بررسی دقت به را وارداتی محصوالت

 .کنیم مردم غذایی زنجیره اردو را آن، بهداشتی وضعیت

 نداریم واردات به نیازی، کند تغییر هاسیاست اگر

 و کارد  توصیف گندم نوع بهترین تولید برای مناسب را ایران اقلیمی شرایط یازدهم مجلس در مهاباد مردم نماینده

 اسات.  بهتار  کشاورها  بقیاه  از ایاران  گنادم  کیفیات  و غذایی خاصیت، ایران در بلند روز طول خاطر به کرد: اظهار

 اسات.  دنیا دیگر کشورهای به نسبت بهتری گندم ایران گندم، گندم واردات برای ایعده بلیغاتت برخالف، بنابراین

http://www.iranecona.ir/post/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%AF
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 تضامینی  خریاد  قیمات  کنایم.  حمایت خودکفایی از، طریق این از و کنیم حمایت کشاورزان ازز باید اول درجه در

 کشاورزان اگر باشد. مشابهی یمتق کشور از خارج گندم به نسبت تا، شود اعالم سالیانه تضمینی قیمت با باید گندم

 .نداریم واردات به نیازی، بروند داخل تولید سمت به ما

 کند اعالم نظرش صراحتا روسی هایگندم مورد در دارو و غذا سازمان

 ایا  روسایه  گنادم  کاه  باشاد  داشاته  وجاود  تصور این نباید کرد: تأکید یازدهم مجلس سنت اهل فراکسیون رئیس

 گیرد. رارق بررسی مورد دقت به باید شودمی کشور وارد که محصولی هستند. آلودگی از بریم، آن مشابه کشورهای

 وزارت .خیار  یاا  هستند آلودگی از مبری محصوالت این که دانیمنمی ما است. مهم بسیار بهداشت و جامعه سالمت

 اصلی متولی .ندک نگاه موضوع به شکاکانه اینکه نه کنند؛ اعالم قطعی را نظرشان باید دارو و غذا سازمان و بهداشت

 .دهاد  ظار ن خصوص این در توانندنمی استاندارد سازمان و کشاورزی جهاد .است دارو و غذا سازمان هم موضوع این

 کشاور  باه  یمقطعا  در ایاران  محصاوالت  کاه  طاور  همان برگردد مبدا کشور به باید، باشد آلوده محصوالت این اگر

 .گشتبرمی

 ایان  اگار  گفات:  روسی هایگندم احتمالی بودن آلوده احتمالی تبعات درباره مجلس ورزیکشا کمیسیون عضو این

 آنجاا  از کنیم. نآ از ناشی هایبیماری خرج تومان میلیاردها باید، شود مردم غذایی زنجیره وارد و باشد آلوده گندم

 رایشاو  مجلاس  و محاسابات  ندیاوا ، کشور کل بازرسی، شده خریداری دولت مالی منابع طریق از هاگندم این که

 داشاته  صدق کسی که شود مشخص اگر .کنند ورود موضوع به و کرده استفاده نظارتی ابزارهای از توانندمی اسالمی

 .نیست بردار شوخی مردم سالمت .شود برخورد او با باید، کند پنهان مردم از را موضوع

 خبر لینک

 

 

 1۲:53 ، 14۰۰ بهمن ۹-ایرنا

 ایرانی گیاهی داروی با طیور و دام ادراری عفونت کاهش 2-10

http://www.iranecona.ir/post/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84630393/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 اریمجا  هاای  وعفونات  التهااب  کااهش  باه  گیاهی داروی تولید با شد موفق بنیان دانش شرکت یک -ایرنا -تهران

 .کند کمک خانگی حیوانات و طیور و دام ادراری

 کاه  ایان  نبیاا  باا  بنیاان  داناش  شرکت این مدیرعامل فرسادپور هاله، ایرنا وآموزش علم گروه شنبه روز گزارش به

 درمان برای اهیگی داروی از استفاده گفت:، است برخوردار باالیی اهمیت از حیوانات برای گیاهی داروی از استفاده

 .گیرد قرار جامعه غذایی سبد در سالم دام تا دشومی سبب طیور و دام

 اثار  توانناد مای  شایمیایی  داروهاای  مانناد  نیز گیاهی هایاسانس و هاعصاره، دارویی و معطر گیاهان کرد: بیان وی

 .باشند داشته خانگی حیوانات هایبیماری بهبود در باالیی

 ولیاد ت شارکت  ایان  فنااوران  که است ساخت ایران داروهای همین از یکی الوارن خوراکی محلول گفت: پور فرساد

 ضمن الوارن گیرد.می قرار استفاده مورد خانگی حیوانات و دام برای که است هاییمحلول جمله از، الوارن اند.کرده

 یکادیگر  نیدرما اثرات آن مختلف ترکیبات و عناصر که شده فرموله ایگونه به، است خوراکی و گیاهی کامال کهآن

 مثاناه  و کلیاوی  سانگ  و رساوبات  ایجااد  از، حیاوان  ادرار حجم افزایش با محلول این .کنندمی تقویت و تشدید را

 .کندمی کمک ها آن دفع سهولت به و کرده گیریپیش

 ایمااده  عناوان  باه  و ادراری های عفونت درمان، ادرار مجاری التهاب رفع برای طبیعی دارویی، گزنه داد: ادامه وی

 عصاره در موجود خاص ترکیبات است. رسانده اثبات به را خود کارآمدی بدن از سمی ادمو سریع دفع برای ادرارآور

 .کناد مای  کماک  حیوان فصلی های حساسیت انواع و آسم، یونجه تب همچون تنفسی بیماری انواع درمان به، گزنه

 آنتای  یاک  عناوان  باه  اناد تومای  و کاروتنوئیدهاسات  سایر و بتاکاروتن، هاویتامین از غنی منبعی، دارویی گیاه این

 هاای  ناراحتی درمان در همچنین، دهد افزایش را بدن ایمنی سیستم کارآمدی و کند عمل استرس ضد و اکسیدان

 .کندمی جلوگیری باکتریایی عفونت از و بوده موثر پوستی

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/29/4/169410734.jpg?ts=1643447405153
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/29/4/169410734.jpg?ts=1643447405153
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 با الوارن ولمحل کارکردهای ترین مهم از یکی افزود: فناور این، جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت گزارش به

 اسات.  خاانگی  حیواناات  ادراری اریمجا  هاای  عفونات  و التهابات کاهش در، گیاه این دارویی خواص از گیری بهره

 .دشومی حیوان کلیوی عملکرد بهبود سبب و بود خواهد موثر، التهابی هایعارضه رفع در دارو این از استفاده

 13 گفات: ، اردد اقتصاادی  صارفه  دام برای گیاهی داروهای از استفاده اینکه بر تاکید با بنیان دانش حوزه مدیر این

 و ییاروپاا  کشورهای و شده ایجاد غیرمستقیم صورت به نیز شغلی فرصت ها ده و یممستق صورت به شغلی فرصت

 .هستند دام داروی مشتری نیز میانه آسیای

 خبر لینک

 

 

 17:3۰ ، 14۰۰ بهمن 11 - ایرنا

 است نشده کشور وارد خمینی)ره( امام بندر از آلوده گندم خوزستان: غله مدیرکل 3-10

 

 اماام  بنادر  یقطر از تاکنون آلوده گندم محموله گفت:هیچ خوزستان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل - ایرنا - اهواز

 .است تحقیق از عاری و نادرست اساس از شده مطرح هارسانه برخی در آنچه و است نشده کشور وارد خمینی)ره(

 آزمایش مورد مبداء کشور در ابتدا، وارداتی گندم افزود: ایرنا خبرنگار با وگوگفت در دوشنبه روز ننژادیا جهان امید

 وابسته قرنطینه اداره، استاندارد توسط نیز خمینی)ره( امام بندر در کشتی از تخلیه از پیش و گیردمی قرار گوناگون

 کشاتی  از تخلیاه  اجازه، سالمت تایید در صورت در و دشومی برداری نمونه دارو و غذا معاونت و، جهادکشاورزی به

 .شودمی صادر

https://www.irna.ir/news/84630393/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84633564/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%BA%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/31/4/169418010.jpg?ts=1643636807465
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/31/4/169418010.jpg?ts=1643636807465
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 تایید ینهقرنط و استاندارد توسط برداری نمونه از پس گندم کشتی فروند پنج محموله گذشته ماه یک گفت:در وی

 .شد رد دارو و غذا آزمایشگاه توسط ولی

 دیگر زمایشگاهآ یک به دارو و غذا گندم نمونه، تردقیق بررسی افزود:برای خوزستان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 .شد صادر گندم حامل های کشتی از تخلیه اجازه و دریافت تازگی به گندم( آلودگی مثبت)نبود جواب و شد ارسال

 دهیمنمی شرایطی هیچ در را کشور به آلوده گندم ورود اجازه

 مساتقیم  ورطا  باه  ماردم  سالمت با که آلوده گندم ترخیص و ورود اجازه عنوان هیچ به اینکه بیان با نژادیان جهان

 و مرجوع مبداء کشور به، آلودگی موارد مشاهده درصورت و بوده بیمه غالت هایمحموله گفت: نداریم است مرتبط

 .شد خواهد دریافت کننده صادر شرکت یا کشور از وارده خسارات همه

 گندم تخلیه زا موردی اخیر یهاسال داد:در ادامه و خواند ونیقان تضمین دارای را غذایی مواد هایمحموله همه وی

 صاحت  وجاه  هایچ  به شودمی مطرح آلوده گندم ورود بر دال آنچه هر و ایم نداشته خمینی)ره( امام بندر در آلوده

 .ندارد

 از مردم متالس و بهداشت تهدید، حقوقی منظر از اینکه بیان با ادامه در خوزستان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 باا  داردن اجازه کس هیچ نظارتی هایدستگاه مجموعه افزود:در است سنگین جرمی آلوده غذایی مواد واردات طریق

 د.کن بازی مردم سالمت

 باه  دارو و اغذ سازمان پزشکی تجهیزات و دارو، غذا کنترل مرجع هایآزمایشگاه کل اداره سرپرست ایرنا گزارش به

 در وارداتی هایگندم محموله نمونه گفت: خمینی)ره( امام بندر در کشتی پنج از وارداتی ایهگندم مورد در تازگی

 .است قبول قابل هاپاسخ، اولیه نتایج اساس بر اما است نشده مشخص آن نهایی نتایج هنوز و است آنالیز حال

 .است دهش کشور وارد )ره( خمینی امام بندر طریق از گندم میلیون سه حدود تاکنون امسال

 خبر لینک

 

 

https://www.irna.ir/news/84633564/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%BA%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 14۰۰ بهمن 11-14:16- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 نیست استاندارد ندهنگهدار مواد بدون کالباس و سوسیس 4-10

 ماواد  بادون  کالباس و سوسیس تولید، حالل و بهداشتی، آرایشی، غذایی صنایع استاندارد بر نظارت دفتر گزارش به

 .نیست ایران استاندارد ملی سازمان تایید مورد نگهدارنده

 فروش و تولید به مجاز ای تولیدکننده هیچ ۲3۰3 شماره به ایران ملی ستانداردا براساس  -جوان خبرنگاران باشگاه

  .نیست استاندارد نشان دریافت بدون کالباس و سوسیس

 دستگاه در الزم مواد اختالط، گوشت نمودن استخوان بی مانند هاییفرایند انجام مستلزم کالباس و سوسیس تولید

 کیفیات  کنتارل  و نماودن  سارد ، مخصاوص  دساتگاه  در پخت، مناسب هایپوشش در کردن پر، خمیر تهیه و کاتر

  .است محصول

 ،تولیاد  تاریخ ،گوشت میزان و نوع، کننده تولید نشان و نام درج، استاندارد عالمت بر عالوه کالباس و سوسیس روی

 .است ریاجبا استاندارد نشان زیر رقمی ده کد و ساخت پروانه شماره، نگهداری شرایط، انقضاء تاریخ

 1۰۰۰1517 شاماره  باه  را محصاول(  روی بار  شاده  )درج اساتاندارد  نشان زیر رقمی 1۰ کد انندتومی مردم عموم

 ادارات باه  را مراتب مغایرت هرگونه مشاهده صورت در و حاصل اطمینان استاندارد عالمت پروانه اعتبار از و پیامک

 .کنند اعالم www.isiri.gov.ir نشانی به مانساز پورتال یا و 1517 سامانه، هااستان استاندارد کل

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8047267/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8047267/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 15:45 ، 14۰۰ بهمن 11 - ایرنا

 :ایران شیالت سازمان رییس

 نزدیک آینده در خاویاری ماهیان پرورش زنجیره توسعه برنامه ابالغ 1-11

 

 در خاویاری هیانما پرورش زنجیره توسعه تحولی برنامه جزییات ابالغ از ایران شیالت سازمان رییس - ایرنا - تهران

 11 را رورشیپ خاویار و تن 14۰۰ را امسال ماهه ۸ در خاویاری ماهیان گوشت تولید انمیز و خبرداد نزدیک آینده

 .کرد اعالم تن

 پرورش زنجیره هایحلقه تمام افزود: «میرزایی خون الهنبی »، کشاورزی جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

، پرورشای  طواسا  حد مزارع، خوراک کارخانه، ماهی بچه تولید، تکثیر، مولدسازی هایحلقه از اعم خاویاری ماهیان

 توجه مورد کشاورزی جهاد وزیر تحولی برنامه در صادرات شبکه و بندی بسته و فرآوری کارخانجات، پرورشی مزارع

 .است گرفته قرار

 رکشو رد خاویاری ماهیان پرورش فعال مزرعه 175 از بیش حاضر حال در اظهارداشت: ایران شیالت سازمان رییس

 .شوندمی خانگی خرد مزارع و دارشناسنامه تجاری مزارع شامل که هستند فعال

 گوشت االنهس تولید ظرفیت گفت: هستند دارشناسنامه و تجاری مزرعه 145 از بیش تعداد این از اینکه بیان با وی

 .است تن 1۰۰ از بیش پرورشی خاویار و تن 75۰۰ از بیش مزارع این در خاویاری ماهیان

 لیات فعا خاویااری  ماهیاان  پارورش  خاانگی  خارد  و تجااری  بزرگ مزرعه 71 گیالن استان در افزود: میرزایی نخو

 .دارند خاویار تن 1۲ از بیش و گوشت تولید ظرفیت تن 1۲۰۰ از بیش که کنندمی

https://www.irna.ir/news/84633442/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
https://www.irna.ir/news/84633442/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/27/4/169230004.jpg?ts=1637994458359
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/27/4/169230004.jpg?ts=1637994458359
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 ددوحا  و خاویااری  ماهیاان  گوشات  تن 1۸۰ از بیش گیالن استان مزارع در امسال ماهه هشت در کرد: تصریح وی

 .است شده تولید خاویار کیلوگرم 45۰۰

 ادهد پارورش  خاویااری  ماهیاان  کشاور  اساتان  ۲1 در حاضار  حاال  در کاه  این بیان با ایران شیالت سازمان رییس

 .ایمداده قرار سازمان این کار دستور در کشور استان 31 در را خاویاری ماهیان پرورش برنامه کرد: تصریح، شوندمی

 33۰۰ باه  نزدیاک  جااری  سال ماهه ۹ در گمرک آمار اساس بر گفت: محصوالت این صادرات درباره میرزایی خون

 .است شده صادر دنیا کشور ۲7 به پرورشی خاویار کیلوگرم

 .شودمی صادر آن از کمی مقدار و شودمی مصرف کشور داخل در ماهیان این گوشت عمده افزود: وی

 خبر لینک

 

 

 11:37 ، 14۰۰ بهمن 16- ایرنا

 شد افتتاح بوشهر استان در شیالتی طرح 19 2-11

 

 یگذاررمایهس با شیالتی طرح 1۹ فجر مبارک دهه با همزمان گفت: بوشهر استان شیالت مدیرکل -ایرنا -بوشهر

 .گرفت قرار برداریبهره مورد استان این در تومان میلیارد ۲1۸

 این اجرای با فزود:ا بازدار علی از نقل به شنبه روز بوشهر استان شیالت کل اداره عمومی روابط، ایرنا گزارش به

 .شودمی افزوده استان این در آبزیان تولید ظرفیت به تن هزار سه شیالتی هاطرح

https://www.irna.ir/news/84633442/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
https://www.irna.ir/news/84638908/%DB%B1%DB%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/10/4/168806677.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/10/4/168806677.jpg
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 میلیارد 14۰ یگذارسرمایه با میگو پرورش هکتاری ۲5 تا 1۰ مزرعه 13 شامل تولیدی طرح 17 کرد: اضافه وی

 کارگاه ۲ و انتوم میلیارد ۲4 یگذارسرمایه و کهزارتنی ظرفیت با دریا در قفس در ماهی پرورش طرح ۲، تومان

 .است تومان میلیارد 36 یگذارسرمایه با تکثیر

 هایطرح این :گفت ربوشه استان در فجر مبارک دهه در شیالتی زیرساختی طرح ۲ از یبرداربهره به اشاره با بازدار

 الور بتنی اسکله و نتوما دمیلیار 15 اعتبار با دیّر ربند در هاقایق شناور اسکله از یبرداربهره شامل زیرساختی

 .است تومان میلیارد سه اعتبار با ساحلی

 افزود: التشی بخش زیر در خصوصی بخش یگذارسرمایه روزافزون رشد به اشاره با بوشهر استان شیالت مدیرکل

 و لتدو ومانت میلیارد 15، خصوصی بخش سوی از هاطرح این در شده انجام یگذارسرمایه از تومان میلیارد 13۰

 .است شده تامین هابانک توسط تومان میلیارد 73

 دیلم و غربی شیف هایسایت در میگو پرورش هایطرح انگذارسرمایه انتخاب برای مقدمات تهیه به اشاره با بازدار

 بوشهر تاناس به جمهور رئیس استانی سفر ششمین مصوبه اجرای در و شرایط شدن فراهم صورت در: گفت شمالی

 پرورش هایطرح در گذاریسرمایه متقاضیان به فراخوان برگزاری از پس سایت ۲ این در هکتاری 1۰ طرح 115

 .شودمی واگذار میگو

 که است شده بینیپیش تومان میلیارد 5۰۰ و یکهزار از بیش طرح ۲ این در یگذارسرمایه حجم داد: ادامه وی

 .داشت خواهد پی در را بوشهر اناست در پرورشی میگوی تولید ظرفیت هزارتنی 11 افزایش

 .کردند سفر بوشهر استان به امسال مهرماه 16 سیزدهم دولت هیات و جمهور رئیس

 خبر لینک

 

 

 ۹:۲1 ، 14۰۰ بهمن 13- ایرنا

 شد صید گیالن سواحل در استخوانی ماهیان انواع تن 844 3-11

https://www.irna.ir/news/84638908/%DB%B1%DB%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84625480/%DB%B8%DB%B4%DB%B4-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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 شرایط بهبود اب، نداشتند صید جدید فصل برای مناسبی شروع امسال ماه مهر که گیالنی صیادان – ایرنا – انزلی

 سال مشابه دتم به نسبت مقدار این که کردند صید استخوانی ماهیان واعان تن ۸44 تاکنون مضاعف تالش و جوی

 .دهدمی نشان را افزایش درصد5 قبل

 مقدار این ناخالص شفرو ارزش ایرنا خبرنگار با گو و گفت در چهارشنبه روز گیالن شیالت مدیرکل، ایرنا گزارش به

 در را ودخ صیادی عملیات مهرماه ۲۰ از پره صیادی شرکت 47: گفت و کرد اعالم ریال میلیارد ۸۹3 را صید

 که کنند صید را یاستخوان ماهیان انواع تن ۸44 امسال ماه دی سوم دهه پایان تا که و کردند آغاز گیالن سواحل

 .است داشته افزایش درصد پنج قبل سال مشابه مدت به نسبت مقدار این

 شده صید ماهی قدارم این از: افزود و کرد عنوان کفال و سفید ماهی گونه ۲ را پره صیادان صید غالب مدبری عظیم

 .است بوده خزر دریای آبزیان سایر درصد سه و سفید ماهی درصد 45، کفال ماهی درصد 5۲

 مانندبردار بهره جامعه اما اندهکرد عنوان صیادی تالش و کشی پره تعداد درصدی ۲۲ افزونی را صید افزایش گرچه

 تعداد دارند می اعالم کنندمی صید به اقدام غیرمجاز و آزاد بصورت که افرادی و پره نیتعاو های شرکت صیادان

 . است یافته چشمگیری کاهش خزر دریای در ماهیان

 زایشگاه نبعنوا ها رودخانه آلودگی مانند عواملی معتقدند زیست محیط و شیالت حوزه متخصصان از بسیاری

 خزر دریای اهیانم ذخایر کاهش در انزلی المللی بین تاالب مانند استان یآب های پهنه و کوچ رود ماهیان طبیعی

  . دارد بسزایی تاثیر

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/22/4/169391819.jpg?ts=1642838703004
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/22/4/169391819.jpg?ts=1642838703004
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 باشد اصولی و منطقی باید خزر از آبزیان ذخایر برداشت

 آبی حوضچه کی خزر دریای گفت: ایرنا با گو و گفت در خزر دریای گیالن شیالت ماهیگیری بنادر و صید معاون

 حساب بایست می رخز دریای از آبزیان ذخایر برداشت باید و باشد می محدود آن در باروری و تولید که است بسته

 .باشد اصولی و منطقی، شده

 نیز و خزر دریای اقتصادی استخوانی ماهیان سایر، ماهیان کیلکا و کفال ماهی گونه جز به افزود: نیکپور مسعود

 .شودمی هارودخانه وارد ریزیتخم برای الجرم خاویاری ارزشمند ماهیان

 و تکثیر در یایبسز اهمیت و نقش ماهیان طبیعی زایشگاه و حیاتی شریانی عنوان به ها رودخانه داد: ادامه وی

 بسیار نقش صیادی و صید بخش در موجود اشتغال حفظ و صید پایداری در هارودخانه . دارند ماهیان نسل حفظ

 . کنندمی ایفا را موثری

  رودخانه به ها آالینده انواع ورود

 و سدها احداث یزن و کشاورزی و شهری، صنعتی های آالینده انواع ورود و شهرنشینی توسعه با کرد: اضافه نیکپور

 صید و ماهی صید جهت ها رودخانه به نشین ساحل بیکار جوانان هجوم همچنین و ها رودخانه در متعدد های پل

 مهم هایودخانهر ویژه به ها رودخانه، ریزی تخم زمان در هارودخانه باالدست و مصب در مولد ماهیان رویه بی

 .روند می بشمار ماهیان طبیعی تکثیر و زندگی برای ناامنی مکان شیالتی

 پذیریبرگشت زانمی و شده کم ها رودخانه اکولوژیک توان امروزه شده ذکر دالیل به باتوجه کرد: نشان خاطر وی

 شده کمتر بسیار تبمرا به خزر دریای آبزیان ذخایر میزان افزایش و رشد جهت دریا به ها رودخانه از ماهیان بچه

 .کرد مشاهده انتومی انصیاد صید سبد در آن نتیجه و است

 قطعه ها میلیون بر بال  ساالنه خزر دریای ماهیان ذخایر احیاء هدف با گیالن شیالت کل اداره داشت: اظهار نیکپور

 ها رودخانه در و تولید ساحلی( )هچری طبیعی و مصنوعی تکثیر طریق از را خاویاری و استخوانی ماهی بچه انواع

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/22/3/169391803.jpg?ts=1642838580918
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/22/3/169391803.jpg?ts=1642838580918
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 انواع، سوف، سیم، کپور جمله از دارند تاالبی زیستگاه که ماهیانی ذخایر احیای تجه همچنین .کندمی سازی رها

 جمله از ها رودخانه در و تولید مصنوعی تکثیر طریق از شیالت توسط نیز ها گونه سایر و آمور، ماهی اردک، کولی

 . شوندمی رهاسازی انزلی تاالب

 همکاری با هانهرودخا از حراست و حفظ: افزود و کرد اکیدت ماهیان طبیعی تکثیر از حفاظت و احیا لزوم بر وی

 پره صیادی ایه تعاونی اتحادیه، ذخایر بازسازی مراکز، پروری آبزی پژوهشکده جمله از شیالت تخصصی هایبخش

 اسالمی شورای محلی مقامات نیز و ها بخشداری، ها فرمانداری جمله از مسئولین و مقامات همیاری و همکاری و

 .دشومی احساس پیش از بیش ها ریدهیا

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84625480/%DB%B8%DB%B4%DB%B4-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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 هاردهفرآو و گوشت، شیر
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 14۰۰ بهمن 11-14:53 جوان خبرنگاران باشگاه

 

 !اندهشد وارد ارزان ارز با که کاالهایی برای فاکتور تغییر 1-12

 وارد ای راناه یا ارز با کاال هاشرکت از تعدادی که بودیم آن شاهد موارد از برخی در گفت: مجلس رئیسه هیئت عضو

 .دادند می تغییر را فاکتورها نرخ دیگر سوی از و دندکرمی عرضه مردم به باالتر نرخ با اما

 از لبنیات کننده تولید شرکت تخلف درباره تحقیق و بررسی موضوع :گفت دلیگانی حاجی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است انجام حال در نهایی بندی جمع و شده آغاز پیش روز 1۰

 را ای یاراناه  و ارزان ارزهاای  هاا کتشار  کاه  باودیم  آن شاهد موارد از برخی در مجلس رئیسه هیئت عضو گفته به

 و بناد  و زد ابا  کاه  است حالی در این کردند.می عرضه فروش چرخه به باالتر بسیار قیمت با اما وارد کاال و دریافت

 و داشات  خواهناد  خصوص این در قاطعی برخورد مجلس و دولت .اندهکرد ارزان و تغییر را فاکتورها نرخ دستکاری

 .کرد خواهند ارائه آینده ماه دو یکی ظرف کره وردات برای ریراهکا و جبرانی طرح

 دالر نمیلیاو  6۰ واحد این که شودمی گفته، شد کشف قبل ماه 17 حیوانی کره واردات در لبنی شرکت این تخلف

 .است شده آغاز قبل ماه 6 از پرونده این به رسیدگی است. کرده تصاحب سازی سند با را دولتی ارز

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8047451/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8047451/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 واردات و صادرات
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 11-11-14۰۰ ۰۰:۲6-فارس خبرگزاری

 کرد گران را زمینیسیب صادرات 1-13

 داخال  نیااز  که دارد زمینیسیب تولید تن میلیون 5.5 ساالنه کشور است صادرات دلیل به زمینیسیب قیمت رشد

 .است تن میلیون 3.5 حدود

 

 در یان ا یافتاه  افازایش  باازار  در است وقتی چند زمینیسیب قیمت، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .دارد تولید تن میلون 5.5 از بیش ساالنه و است محصول این عمده کننده تولید ایران که است حالی

 رسیده مانتو زاره 15 تا 1۲ کیلویی به تهران بازار در زمینیسیب قیمت است حاکی فارس خبرنگار میدانی گزارش

 اقشاار  روی قیمات  رشد، دارد بسیاری سهم درآمد کم افراد ویژه به خانوار سبد در محصول این که آنجایی از، است

 .آورد می بیشتری فشار درآمد کم

 زرخ دریای حاشیه کشورهای و عراق کشور به عمدتا که است محصول این صادرات زمینیسیب قیمت افزایش علت

 .دشومی صادر

 و حساب ونبد صادرات اما دشومی منجر تولید پایداری و کنندگان تولید درآمدزایی به محصولی هر صادرات گرچها

 .انجامد می داخل در قیمت رشد به هم کتاب

 کشاورها  راکثا  که است روشی این و شود صادر هدف کشورهای به آن مازاد و داخل نیاز تامین از پس باید صادرات

 .اندهگرفت پیش در ناکرو دوران در بویژه

 پاوتین  ماثال  اناد هداد قارار  اولویت در را کشور داخل نیاز تامین، کرونا ویروس شیوع از پس کننده صادر کشورهای

 .شود محدودتر صادرات تا شود برابر دو کشاورزی محصوالت صادرات عوارض داده دستور روسیه جمهور رئیس

https://www.farsnews.ir/news/14001110000982/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 کشاور  در مهام  ایان  اماا  شود انجام صادرات مازاد صورت در و شود نتامی کشور داخل نیاز ابتدا که است این هدف

 .است شده داخل در زمینیسیب قیمت رشد برای عاملی همین و نشده رعایت

 بقیاه  و است تن میلیون 3.5 حدود کشور نیاز که دشومی تولید کشور در زمینیسیب تن میلیون 5.5 حدود ساالنه

 .دشومی صادر

 زماان ، است یانباردار زمان که اکنون بارفروشان اتحادیه مدیره هیئت عضو نظر از و است همم بسیار صادرات زمان

 .نیست صادرات برای مناسبی

 زمینیسیب دگفتن آنها شد متوقف اخیرا هم ازبکستان به صادرات و است آذربایجان و عراق کشور به عمدتا صادرات

 .دارد را بیماری انتقال احتمال و داشته خاک ایران

 خبر لینک

 

 

 14:۰6 ، 14۰۰ بهمن 1۰-ایرنا

 امسال؛ ماهه 1۰ در

 شد وارد شهیدرجایی بندر از اساسی کاالی تن میلیون 2.5 2-13

 

 اساسی کاالی اعانو تن هزار 533 و میلیون ۲ ورود از هرمزگان استان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل -ایرنا -تهران

 .خبرداد ماهدی پایان تا امسال ابتدای از کشور به شهیدرجایی بندر طریق از

https://www.farsnews.ir/news/14001110000982/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84631881/%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84631881/%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/02/02/4/156931595.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/02/02/4/156931595.jpg
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 کشاتی  ۹۲ ونتاکن امسال ابتدای از افزود: «دشوارگر مسعود»، نایرا دولتی بازرگانی شرکت یکشنبه روز گزارش به

 باه  یریارگب و تخلیه از پس هاآن هایمحموله و کرده پهلوگیری هرمزگان استان بندرگاه در اساسی کاالهای حامل

 .است شده سازیذخیره انبارها و حمل مقصد

 47 الاب ق در بارنج  تان  هازار  14۸ از بایش  مدت نای در :دادادامه هرمزگان استان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 .شد کشور وارد کشتی

 استان ینا بندرگاه در تن هزار 4۰3 و میلیون یک مقدار به گندم حامل کشتی ۲1 همچنین داشت: اظهار دشوارگر

 .است شده حمل سازی ذخیره مراکز و انبارها به تخلیه از پس هاگندم و کرد پهلوگیری

 وغان ر کشاتی  1۸ و خاام  شکر حامل کشتی 6 تخلیه از همچنین، هرمزگان استان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 وارد بندر نای طریق از امخ شکر تن هزار 3۸۰ و خام روغن تن هزار 6۰۰ از بیش مدت این در :گفت و داد خبر خام

 .است شده کشور

 امنیت دافعانم همه تالش کرد:خاطرنشان، رجایی شهید بندر طریق از اساسی کاالهای واردات تداوم به اشاره با وی

 .دارد ادامه همچنان مردم سفره پایداری و اساسی کاالهای بازار تنظیم برای کشور غذایی

 خبر لینک

 

 

 ۸:3۲ ، 14۰۰ بهمن 1۰-ایرنا

 داشت درآمد دالر میلیون 8.4 امسال سمنان استان دامی هایفرآورده صادرات 3-13

https://www.irna.ir/news/84631881/%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84623202/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B8-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
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 و والتمحص دالر 6۹5 و هزار 4۹۹ و میلیون هشت از بیش گفت: سمنان استان دامپزشکی مدیرکل -ایرنا -سمنان

 .شد صادر 14۰۰ آذر پایان تا فروردین ابتدای از استان دامپزشکی و دامی هایفرآورده انواع

 آذر پایاان  تاا  فاروردین  ابتادای  از سامنان  اساتان  داشت: ابراز رناای با گو و گفت در یکشنبه روز حسینی حمیدرضا

 .داشت صادرات دارو و دام غیرخوراکی آالیش، بز موی و کرک مانند مختلف هایبخش در 14۰۰

 تاا  امسال ایابتد از و است دامی داروهای تولید زمینه در کشور مهم هایقطب از یکی سمنان استان داد: ادامه وی

 .شد صادر رکشو از خارج به سمنان مبدا از دامی داروهای انواع کیلوگرم 6۰۰ و هزار 4۲ از بیش هما آذر پایان

 ماه آذر ات فروردین طی سمنان استان از وراکیغیرخ آالیش کیلوگرم 6۸5 و هزار 3۲ و میلیون یک کرد: اضافه وی

 .شد صادر

 باه  سمنان اناست مبدا از امسال آذر پایان تا ینفرورد ابتدای از بزی کرک تن 6۰۰ و هزار 4۲ کرد: تصریح حسینی

 .شد صادر کشور از خارج

 و فاارس  خلایج  حوزه کشورهای، ایتالیا مانند اروپایی کشورهای کرد: خاطرنشان سمنان استان دامپزشکی مدیرکل

 .است استان دامپزشکی و دامی محصوالت انواع مقصد چین مانند کشورهایی

 تاا  مساال ا ابتدای از حمل گواهی5۰ سمنان استان مبدا از صادراتی هایمحموله جاییجابه برای کرد: بیان حسینی

 .شد صادر ماه آذر پایان

 استانی بین ردهوا حمل گواهی دام راس 1۰3 و هزار ۲36برای امسال آذر پایان تا فروردین ابتدای از شد: یادآور وی

 .شد صادر استانی بیرون یا

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/04/4/169103432.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/04/4/169103432.jpg


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

 http://awnrc.com/index.php 1400دوم بهمن ماه  هفته کشاورزی اخبار اهم

3۰۰ http://awnrc.com/index.php  

 گاواهی  دورص با استان از خارج به یا و دیگر شهرستان به شهرستانی از دام راس ۹۲3 و هزار1۹1 داشت: اظهار وی

 .شد منتقل و جا جابه امسال آذر تا فروردین طی، حمل

 4۰۰ و هازار  ۸5، سابک  دام راس 3۸1 و هازار  633 و میلیون یک کرد: تصریح سمنان استان دامپزشکی مدیرکل

 .دارد وجود سمیتک دام راس ۸۹ و هزار هفت، شتر نفر 5۰۰ و هزار 15، سنگین دام راس

 .است شده صادر سمنان استان در دامی داروهای ساخت پروانه 315، ایرنا گزارش به

 خبر لینک

 

 

 7:5۰ ، 14۰۰ بهمن 1۰-ایرنا

 گلستان روی پیش، صادرات افزایشی روند با اقتصاد روشن افق 4-13

 

 نزد را امید اخیر هایماه طی گلستان از غیرنفتی کاالهای انواع صادرات تصاعدی و رشد به رو روند - ایرنا - گرگان

 را یرکاان ه سارزمین  اقتصااد  در روشان  هاایی افاق  تحقق و کرد زنده استان این اقتصادی فعاالن و بازرگانان، تجار

 .است ساخته پذیرامکان

 این راهبردی جایگاه با تناسبی خدمات و کاال صادرات از گلستان سهم، متعدد یهاظرفیت وجود با، ایرنا گزارش به

 و تنگناهاا  زا بسایاری  حل برای باالیی قابلیت از شدمی بیشتری توجه آن به گذشته یهاسال در اگر و ندارد استان

 .بود برخوردار استان مردم پایین سرانه مددرآ و بیکاری مانند منطقه اقتصادی حوزه هایچالش

https://www.irna.ir/news/84623202/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B8-%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84631107/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/18/4/169382597.jpg?ts=1642523465781
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/18/4/169382597.jpg?ts=1642523465781
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 تولیادی  محصول به مجاور کشورهای و ترکمنستان بازار های نیازمندی و گلستان در متعدد صنایع و معادن وجود

 در شیالتی و باغی، زراعی محصوالت انواع تن میلیون پنج ساالنه تولید و کشاورزی بخش در باال یهاظرفیت، استان

 ایان  تصاادرا  توساعه  مقادمات  اناد تومی که است ایبالقوه زمینه، مهندسی و فنی خدمات و ماهر کار روینی کنار

 .کند فراهم را استان

 و هوایی، نیزمی مرز سه از استان این برخورداری و گلستان (سیاسی جغرافیای)ژئوپلیتیک موقعیت به، گذرا نگاهی

 توساعه  رویکارد  با یگذارسرمایه برای کشور های استان نستعدتریم زمره در منطقه این که است آن بیانگر دریایی

 .دارد قرار صادرات

 گلستان صادرات افزایش دالیل جمله از زائد بروکراسی رفع

 .زد جواناه  ناساتا  ایان  بازرگاناان  و تجاار  بین امید، صادرات موانع از برخی رفع و سیزدهم دولت آمدن کار روی با

 فازایش ا و کارهاا  و کساب  روناق ، صاادرات  تسهیل و زاید هایبروکراسی رفع و زدایی مانع مقوله به بخشی عینیت

 جمله زا همسایه کشورهای با ایران بین سیاسی های دغدغه از بخشی گشایی گره و مختلف یهازمینه در تولیدات

 .است اخیر های ماه طی گلستان صادرات افزایش دالیل

 آیات  حضور با و گردید تسهیل گلستان اهالی جمله از اقتصادی فعاالن برای شرایط جهادی دولت آمدن کار روی با

 .شد زده باال همت آستین آن رفع برای با یا گشوده گلستان صادرات های گره از بخشی رییسی سیدابراهیم اهلل

 در صادرات اپویتک و رونق هم رسمی آمارهای، استان تولیدگران از تعدادی سخنان و بازار فعاالن اظهارات بر عالوه

 .کندمی تایید اخیر های ماه در را گلستان

 7۲4 و میلیاون  13۲ ارزش باه  غیرنفتای  کااالی  انواع تن 4۹5 و هزار ۲7۹ حدود گفت: گلستان گمرکات مدیرکل

 ترتیاب  باه  ارزش و وزنای  لحا  از که شد صادر خارج به امسال ماه ۹ در استان گمرکی مبادی از دالر 71۲ و هزار

 .است قبل سال مشابه مدت از ربیشت درصد 67 و 111

 ترتیب به رناستای پلی و ید، زمینیسیب، خرما، لبنیات، پروفیل لوله، سیمان که داشت اظهار حسینی ابراهیم سید

، عراق، ستانترکمن، قزاقستان جمله از مختلف کشورهای به که بود مدت این در گلستان صادراتی اقالم مهمترین از

 .شد صادر پاکستان و ازبکستان، تانقرقیزس، روسیه، ایتالیا، ومانیر، بلغارستان، افغانستان
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 گذشته یهاسال در صادراتی ظرفیت از گلستان کاندهبهر

 باا  گلستان نبود مرز هم :کرد خاطرنشان ایرنا خبرنگار با گو و گفت در ایران اتاق کشاورزی کمیسیون رییس نایب

 ایان  رایبا  مهمی بسیار ظرفیت المنافع مشترک کشورهای به ورود های دروازه از یکی عنوان به ترکمنستان کشور

 .است نشده حاصل گلستان اهالی برای یمناسب بهره آن از دولت این از قبل تا که است استان

 قارار  اها  گلساتانی  دسترس در که است جوشانی چشمه مانند ترکمنستان با بودن مرز هم :کرد اضافه یوسفی امیر

 .است نشده برداشته آن از ای جرعه هیچ تاکنون اما گرفته

 امار  در مشاکالتی ، قبلای  ایها  دولات  در ترکمنستان با رابطه در حاکم های سیاست برخی سبب به داد ادامه وی

 میلیاون  ۲۰ باه ها سال برخی در ترکمنستان و ایران دالری میلیون 1۰۰ صادرات آمد وجود به کشور این با تجارت

 .یافت کاهش دالر

 و لحما  هزیناه ، المناافع  مشاترک  کشاورهای  باا  همجواری شد: یادآور ایران اتاق کشاورزی کمیسیون رییس نایب

 .دهد می شکاه مقصد کشور در را صادراتی کاالی شده تمام قیمت مجموع در و رسانده قلحدا به را کاال ترانزیت

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/16/3/169376052.jpg?ts=1642355441099
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/16/3/169376052.jpg?ts=1642355441099
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/12/15/3/169280329.jpg?ts=1639582775947
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/12/15/3/169280329.jpg?ts=1639582775947
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 گلساتان  از تصاادرا  افازایش  در مختلفی عوامل :گفت ایرنا خبرنگار به هم گلستان اهدانشگ اقتصاد استادان از یکی

 و نیسات  راتدصاا  افازایش  عامال  تنهاا  موضوع این اما دارد قرار دالر نرخ افزایش اول رتبه در که هستند تاثیرگذار

 .اندهبود موثر صادرات افزایش در نیز دیگری ای مولفه

 باا  ثاال م بعناوان  اسات.  صادرات افزایش در موثر عوامل از یکی گمرکی خدمات نهدام افزایش افزود: نصیری مجید

 بیشاتر  دراتیصاا  کاالهاای  حجام  و ارزش نتیجه در و افزایش تبادالت میزان، کاال ریلی تبادل امکان از یبرداربهره

 .دشومی

 فزایای ا هام  و فنی یزاتتجه بهبود گمرک فعالیت ساعات افزایش، گمرکی های ساخت زیر بهبود :اظهارداشت وی 

 تصاادی اق رخاداد  ایان  در زیاادی  نقش هادستگاه دیگر و گمرک و راهداری، مرزبانی مانند دخیل یهادستگاه بین

 .دارند

 و عطلای م کااهش  باا  :کارد  بیان دانست مهم صادرات رونق در را دستگاهی بین افزایی هم نقش دانشگاه استاد این

 صاادراتی  کریادور  این از دوباره استفاده برای تجار میل و رغبت، کاال انتقال عتسر افزایش بر عالوه زائد بروکراسی

 .یابد می افزایش

 چناد  هبا  محادود  اساتان  صادراتی کاالهای که است این گلستان دلسوزان های دغددغه از یکی :کرد اضافه نصیری

 ترساریع  چاه  هار  بایاد  غدغاه د این رفع برای که شود کشاورزی محصول چند و لبنیات، سیمان نظیر خاص کاالی

 .دهیم افزایش را صادراتی کاالهای مجموعه

 شاتری بی صاادراتی  هاای  مشاوق  و حمایتی های بسته انتومی گلستان از راتدصا بیشتر افزایش برای وی گفته به

 .دشو برانج ها استان سایر با گلستان صادرات میزان فاحش اختالف از بخشی تا گرفت نظر در کنندگان صادر برای

 و شاده  تربیش هدف بازارهای گستره اخیر های ماه در :گفت ایرنا به هم گلستان بنیان دانش شرکت یک مدیرعامل

 .است گردیده فراهم راحت صادرات امکان به

، زاقساتان ق نظیار  کشورهایی به را اتیلن پلی های بطری مانند شرکت محصوالت برخی داریم نظر در کرد: بیان وی

 .کنیم صادر جستانگر و عراق، لبنان
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 باا  همساایگی  و کشااورزی  و صانعت  هاای بخاش  در متعادد  باالقوه  هاای ظرفیات  از برخورداری با گلستان استان

 باه  تواندمی علمی راه نقشه ترسیم با المنافعمشترک کشورهای نفری میلیون صد چند بازار با ارتباط و ترکمنستان

 .شود بدیلت کشور شمال در ویژه به صادرات هایقطب از یکی

 میلیاون  چهاار ، بااغی  اراضای  هکتاار  هزار 4۰ حدود، زراعی اراضی هکتار زاره 56۰ داشتن با گلستان مرزی استان

 سااالنه ، خزر دریای ساحل کیلومتر 11۰ به دسترسی و جنگل هکتار هزار 45۲، مرتع هکتار هزار ۸6۰، دامی واحد

 حدود که برداربهره هزار ۲۲۰ بر افزون توسط را دامی و اغیب، زراعی تولیدات و محصول انواع تن میلیون 5.5 حدود

 و تولید ریال یاردمیل هزار 3۰۰ تا ۲5۰ تقریبی ارزش به، دارند فعالیت باغبانی و زراعت حوزه در آنها نفر هزار 15۰

 .کندمی خارجی و داخلی مصرف بازار روانه

 تااکنون  و اسات  هکتاار  ۲1۰5 آن مجموع ساحتم که دارد صنعتی ناحیه 11 و صنعتی شهرک 13 گلستان استان

 ۲۰۰ و هازار  13 باا  آن ماورد  ۸۲۲ کاه  شاده  واگاذار  قرارداد طرف انگذارسرمایه به زمین، طرح ۲5۸ و هزار ایبر

 .اندهرسید یبرداربهره به شغلی فرصت

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 11-16:۰3-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؟ گران گوشت چرا ها/استان برخی از دام صادرات توقف 5-13

https://www.irna.ir/news/84631107/%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8039134/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
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 و جهااد  یار وز اما، دهند می گذشته روز ۲۰ طی دام صادرات توقف از خبر تولیدکنندگان از بسیاری آنکه رغم علی

 .ندارند قبول را موضوع این او معاون

 اواساط  در دولت، تولیدی های تشکل و اتحادیه پیگیری و دامداران مکرر های اعتراض با  -جوان خبرنگاران باشگاه

 دی 15 از دام صادرات، تولیدکنندگان از برخی گفته بنابر اما، ردک صادر را دام راس هزار 3۰۰ صادرات مجوز آبان

 متوقاف  عنوان هیچ به زنده دام صادرات که گویندمی معاونان و کشاورزی جهاد وزیر که حالی در است. متوقف ماه

 .است نشده

 دهم یک آنکه ببس به دام اخیر صادرات که شودمی مصرف کشور در قرمز گوشت تن میلیون یک ساالنه آمار بنابر

 و داگریساو  واساطه  باه  اخیار  هاای گرانای  تنها و نداشته بازار در تاثیری، شودنمی شامل را مصرف سرانه از درصد

 تعاادل  زا گوشت بازار در کافی ذخایر و مناسب عرضه سبب به جهاد وزارت مسئوالن که است داده رخ گری واسطه

 .دهندمی خبر زمان ترین کوتاه در قیمت

 نتوماا  هازار  5۰ تاا  3۰ اخیار  های ماه طی گوسفندی گوشت کیلو هر قیمت که دهدمی نشان میدانی هایبررسی

  .است شده گران تومان هزار 1۰ تا 7 تنها دام قیمت که حالی در، است داشته رشد

 ندارد دام صادرات به ارتباطی گوشت گرانی

 دالالن برخای  متاسفانه و است انجام حال در کانکما دام صادرات :گفت کشاورزی جهاد وزارت در آگاه منبع یک

 .کنندمی ایجاد هاییکارشکنی، دارند ارتباط دولت بدنه با که

 امار  نهمای  کاه  است انجام حال در عشایری و روستایی هایتشکل توسط دام صادرات فعلی شرایط در، او گفته به

 .است شده داللی شبکه مخالفت به منجر

، داریمنا  گوشت عرضه در کمبودی آنکه وجود با، کشاورزی بخش اندرکاران دست و شناسانکار از بسیاری گفته به

 .است زده دامن انتظاری تورم و گوشت گرانی بر دیگر مسائل بنابراین

http://www.yjc.news/
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 1۰ باه  یراخ ماه 4 در صادرات مجموع که است کشور نیاز مورد گوشت تن میلیون یک ساالنه گفت: آگاه منبع این

 نتا  میلیاون  یاک  برابار  در که شده صادر گوشت تن 1۸۰ دام هر خالص گوشت احتساب با که رسدنمی راس هزار

 .رسدنمی هم درصد دهم یک به مصرفی گوشت

 قیمات  عاالم ا باا  کاه  بوده تومان هزار 55 تا 5۲ صادرات آغاز از قبل دام کیلو هر قیمت که دهدمی نشان هابررسی

 هزار ۲۰ تا 15 باید گوشت کیلو هر قیمت سرانگشتی حساب یک با هک کرده پیدا افزایش تومان هزار 6۲ به مصوب

 رشاد  انتوما  هزار 5۰ تا 3۰ اخیر های ماه طی ها مغازه در گوشت هایقیمت که درحالی، یافت می افزایش تومان

 .است داشته

 راس هزار 1۰ دحدو تنها گذشته ماه 4 در اما، شده صادر دام راس هزار 35۰ صادرات مجوز آنکه رغم علی گفت: او

 3۰ هبا  دام صاادرات  مجماوع  که شودمی بینیپیش مرتع در علوفه افزایش و ترسالی شرایط دلیل به که شده صادر

 .برسد راس هزار

 است متوقف همچنان دام صادرات

 گرفتاار  تصادرا، ها دام قرنطینه از روز 15 از بیش گذشت رغم به گفت: سبک دام اتحادیه مدیرعامل دادرس صدر

 .رود نمی پیش از کاری هیچ عمال و است اداری پیچیده هایوکراسیبر

 جاوابی  اماا ، دام اماور  معاونت و روستایی تعاون، دامپزشکی سازمان مسئوالن از مکرر هایپیگیری وجود با گفت: او

 .نکردیم دریافت

 شاده  قاف متو قرماز  گوشات  قیمت افزایش بهانه به زنده دام صادرات اخیر هایهفته طی تولیدکنندگان گفته بنابر

 .است انجام حال در برنامه طبق دام صادرات که کندمی اذعان کشاورزی جهاد وزیر که درحالی، است

 وجاود  ایان  باا  که ندارند تمایلی دیگر تاخیر دلیل به عمانی تجار اکنون هم، سبک دام اتحادیه عامل مدیر گفته به

 .گردانیمباز چطور آمده کشور داخل به که ارزی دانیم نمی

 فاارس  فساای  منطقاه  و خوزساتان  استان جمله از کشور از مناطقی در گویدمی دام کنندگان تامین شورای رئیس

 تعیاین  هناوز ، داری نگاه  محدودیت و قرنطینه باالی هزینهرغم به که شدند نگهداری قرنطینه در دام راس چندین

 .نشدند تکلیف
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 .است شده صادر دام راس هزار ۲ مجموع در صادرات آغاز با گفت: صدردادرس

 نداریم نیاز مورد دام تامین در مشکلی

 یازان م اسات.  انجاام  حاال  در دام منطقای  صادرات اکنون هم گفت: عشایری های تعاونی اتحادیه عامل مدیر خرم

 .بگذارد اثر گوشت بازار بر که نیست حدی در دام صادرات

 .است تومان هزار 63 تا 6۲ عشایر دام قیمت متوسط اکنون هم گوید: می خرم

، دام وراکخا  از بهیناه  استفاده با که شودمی تامین عشایری جامعه طریق از نیاز مورد گوشت تن هزار 1۹5 ساالنه

 .شودمی بیشتر تولید افزوده ارزش

 رهازا  ذشاته گ روز اماا ، کنندگان توزیع توسط دام کمبود اذعان رغم علی گفت: عشایری تعاونی اتحادیه عامل مدیر

 .نداریم تامین در مشکلی وجود این با که شد کشتار دام راس

 خطار  باه  منافعشاان  که داللی شبکه اما، است نرسیده هم صادره مجوز راس هزار 1۰ به دام صادرات آنکه رغمعلی

 باه  را گفتای هن ساودهای  بتوانناد  تاا  هستند بازار در اختالل صدد در مختلف هایکارشکنی و تراشی بهانه با افتاده

 .بزنند جیب

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 11-15:5۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 دارد وجود دالری میلیارد 20 صادرات است/ظرفیت ایران صادراتی اول بازار 10 جزو هند 6-13

https://www.yjc.news/fa/news/8039134/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8047510/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 امساال  سات نخ ماهاه  ۹ یط که، است ایران صادراتی اول بازار 1۰ جزو هند گفت: اقیانوسیه و آسیا دفتر کل مدیر

 .ایم کرده صادر هند به محصول دالر میلیارد یک از بیش

 نخسات  ماهه ۹ در ما و است ایران صادراتی اول بازار 1۰ جزو هند گفت: آقازاده سید رضا-جوان خبرنگاران باشگاه

 نایم  و یاک  باه  رقام  ایان  سال پایان تا احتماال که ایم کرده صادر هند به محصول دالر میلیارد یک از بیش امسال

 .برسد دالر میلیارد

 ایان  به رسیدن هایراه از یکی که، کند صادر هند به محصول انواع دالر میلیارد ۲۰ از بیش اندتومی ایران گفت: او

 تجارت، یردگ قرار کار دستور در موضوع این اگر که، دانیم می ترجیحی تجارت موافقتنامه اجرای و تدوین را هدف

 .بود خواهیم کشور دو مبادالت تنوع و افزایش شاهد و شد خواهد برابر دو ما

 کشاور  دو تمقاماا  باین  ترجیحای  تجاری توافقنامه درباره بندی جمع برای مذاکره دوره 5 تاکنون آقازاده گفته به

 هندی طرف همکار اگر که هستیم کاالیی فهرست تهیه حال در و شده نهایی نیز توافقنامه متن حتی و شده برگزار

 .است صادرکنندگان سود به امضاء این که شد خواهد امضاء موافقتنامه، کند موافقت

  ایران صنعتی کاالهای مقصد، هند

 و اقتصاادی  توساعه  باه  توجه با که، دارد دالری میلیون 4۰۰ و میلیارد یک بزرگ بازار، چین مانند هم هند تجارت

 .کند یلتبد خود صنعتی محصوالت بازار به را هند بتواند که دارد را ظرفیت این ایران، آن درآمد سطح تنوع

 را آن از الرد میلیارد 34/1 که بوده دالر میلیارد 4/۲ حدود هند با ایران تجارت ارزش، 14۰۰سال نخست ماهه۹ در

 ماهاه ۹ ابا  مقایساه  در کاه  داده تشاکیل  واردات را آن از دالر میلیاارد ۰5/1 حدود و خامنفت بدون کاالیی صادرات

 .است یافته کاهش درصد 37 حدود، واردات ارزش و افزایش درصد 74 حدود، صادرات ارزش 13۹۹نخست

 خبر لینک

 

 

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8047510/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 ۲۰:3۸ ، 14۰۰ بهمن 14- ایرنا

 برنج تن هزار 200 توزیع و زمینیسیب تن هزار یکصد ایی/وارداتغذ امنیت قرارگاه مصوبه 7-13

 خارجی

 
 تن هزار یکصد داتوار، کشاورزی جهاد وزارت رسانیاطالع و عمومی روابط مرکز رئیس و وزیر مشاور -ایرنا -تهران

 پیرو، غذایی منیتا قرارگاه مصوبات جمله از را هندی و پاکستانی، تایلندی برنج تن هزار ۲۰۰ توزیع و زمینیسیب

 .کرد اعالم جمهوری رییس دستور

 قرارگاه العادهقفو نشست برگزاری از «رضازاده علیرضا»، کشاورزی جهاد وزارت از ایرنا پنجشنبه روز گزارش به

 .داد خبر یکشاورز محصوالت بازار خصوص در کشاورزی جهاد وزیر به جمهوری ریاست دستور پیرو غذایی امنیت

 شده گواهی عمزار از زمینیسیب تن هزار یکصد شد مقرر نشست این در گفت: قرارگاه این مصوبات خصوص در وی

، صنعتی فمصار برای نباتات حفظ سازمان نظارت تحت و ایقرنطینه هایدستورالعمل رعایت با کشور از خارج

 .شود کشور وارد بذری و خوراکی

 کارگروه کار دستور در زمینیسیب صادرات برای صادراتی عوارض تعیین همچنین افزود: کشاوری وزیر مشاور

 .گرفت قرار رزیکشاو محصوالت بازار تنظیم

، شودمی عرضه بارتره میادین سطح در تومان هزار 1۰ قیمت با زمینیسیب آتی هفته شنبه از که این بیان با وی

 درب تحویل رایب تومان ۸۰۰ و هزار ۹ قیمت با زمینیسیب هوشمند توزیع بازارگام سامانه شد مقرر کرد: تصریح

  .کند شروع امروز از را منازل

 .داد خبر ربازا در عید شب تا هندی و پاکستانی، تایلندی برنج تن هزار ۲۰۰ توزیع از ادامه در رضازاده

 تنظیم نرخ با جیخار برنج، تهران بارتره میادین سازمان و ایزنجیره هایفروشگاه شد مقرر همچنین، وی گفته به

 .کنند عرضه کنندگان مصرف به بازار

https://www.irna.ir/news/84637772/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
https://www.irna.ir/news/84637772/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/21/4/156639667.jpg?ts=1569060418461
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/21/4/156639667.jpg?ts=1569060418461
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 و مازندران در رانیای برنج تنی هزار 3۰۰ باالی ذخایر و برنج کمبود عدم به توجه با کرد: خاطرنشان وزیر مشاور

 هایاستان اتحادیه و ایزنجیره هایفروشگاه اتحادیه توسط آینده هفته از نیز ایرانی برنج گسترده عرضه، گیالن

 .شودمی انجام گیالن و مازندران

 تخفیف با هابرنج نای شد: یادآور، منازل درب به پاکستانی و هندی، تایلندی برنج هوشمند توزیع به اشاره با وی

 .شوندمی توزیع ویژه

 مصوبات دیگر از ار برنج احتکار و گرانفروشی با جدی برخورد و بازار بر حکومتی تعزیرات سازمان نظارت رضازاده

 .کرد عنوان نشست این

 .ستا گرفته قرار بازار تنظیم تادس کار دستور در نیز پاکستان از برنج واردات گفت: پایان در وی

 خبر لینک

 

 

 1۸:5۸ ، 14۰۰ بهمن 14- ایرنا

 هستیم اقتصادی دیپلماسی طریق از صادرات توسعه پیگیر مجلس: اقتصادی کمیسیون رییس 8-13

 یپلماسید طریق از را کشاورزی محصوالت صادرات بستر گفت: مجلس کشاورزی کمیسون رییس - ایرنا - جیرفت

 .کنیممی پیگیری پارلمانی اقتصادی

 جمع در انکرم جنوب مرکبات ملی جشنواره سومین حاشیه در پنجشنبه عصر عسکری محمدجواد، ایرنا گزارش به

 و کرمان استان از که کنیممی مهیا را فضا کشورها دیگر تجار از دعوت با صادرات حوزه در اظهارداشت: خبرنگاران

 .شود شروع جیرفت ازشهرستان خاص طور به

 صادرات ربست بتوانیم تا دهیممی تشکیل را مختلف کشورهای تعاونی اتاق هم شورک سطح در داد: ادامه وی

 .کنیم اجرایی و عملیاتی هم را کشاورزی محصوالت

 رایزنی بر و کرد عنوان مدت بلند و مدت میان، مدت کوتاه یریزبرنامه قالب در را صادرات سازی بستر عسکری

 .کرد تاکید اقتصادی دیپلماسی توسعه برای

 و ارزشمند بسیار را هاییجشنواره چنین برگزاری و کرد اشاره کرمان جنوب در مرکبات جشنواره برگزاری به وی

 .دانست تاثیرگذار

https://www.irna.ir/news/84637772/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
https://www.irna.ir/news/84637636/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 بالقوه هایظرفیت کردن شکوفا کمیسیون در ما نگاه :گفت اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون رییس

 .است مختلف مناطق در کشاورزی بخش

 منطقه این تتولیدا گفت: و برشمرد کشور کشاورزی حوزه توانمند بسیار نقاط از یکی را تجیرف منطقه عسکری

 .هستیم قهمنط این برای ارزآور فضای یک ایجاد دنبال هاجشنواره این برگزاری با لذا است خاص و زبانزد

 طرح این رد دراتصا گفت: و کرد اشاره نیز اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون غذایی امنیت طرح به وی

 .است شده یریزبرنامه خاص صورت به

 نوبج کشاورزی جهاد مسئوالن، مردم نماینده حضور با کشاورزی کمیسیون در نشستی برگزاری از عسکری

 .دشومی برگزار اهر نقشه یک قالب در نشست این گفت: و داد خبر باغداران و زارعان، پیشرو تولیدکنندگان، کرمان

 و مرکبات ادراتص زمینه در جیرفت منطقه که کنیم ایجاد را فضایی، پایلوتی حرکت یک با دواریمامی افزود: وی

 .کند پیدا را خود جایگاه بتواند کشاورزی محصوالت

 

 در مرکبات تن رهزا 6۰۰ از بیش ساالنه تولید از نیز اسالمی شورای مجلس در عنبرآباد و جیرفت مردم نماینده

 .داد خبر کرمان استان جنوبی شهرستان هفت

 ملی جشنواره برگزاری و برشمرد کتاره هزار 31 از بیش را کرمان جنوب مرکبات تولید ظرفیت اعظمی اهللذبیح

 .کرد عنوان کشور خارج و کشور به محصوالت این معرفی برای فرصتی را کرمان جنوب مرکبات

 سومین این :گفت و کرد اعالم دارشناسنامه و کیفیت با محصوالت تولید را کرمان جنوب مرکبات قوت نقطه وی

 .شد گزاربر منطقه این مرکبات تولید باالی ظرفیت به هتوج با که بود کرمان جنوب ملی مرکبات جشنواره

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/03/3/169429051.jpg?ts=1643898084059
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/03/3/169429051.jpg?ts=1643898084059
https://www.irna.ir/news/84637636/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 1۲:4۹ ، 14۰۰ بهمن 14- ایرنا

 :ازرگانیب توسعه معاون

 شد تکمیل جاری سال در کشور زمینیسیب صادرات سهمیه 9-13

 

 جاری سال در زمینیسیب صادرات سهمیه تکمیل از کشاورزی جهاد وزارت رگانیباز توسعه معاون - ایرنا - تهران

 .داد خبر

 گمرک آمارهای سبراسا :داشت اظهار « عسکرزاده عباس »، کشاورزی جهاد وزارت از ایرنا پنجشنبه روز گزارش به

 .است شده تکمیل جاری سال در زمینیسیب صادرات سهمیه، ایران اسالمی جمهوری

 کشاورزی صوالتمح بازار تنظیم کارگروه دستور در محصول این صادرات برای خروج عوارض مبل  تعیین د:افزو وی

 .است گرفته قرار

 در زمینییبس محصول تن میلیون 5.۲ از بیش تولید، 13۹۹-14۰۰ زراعی سال در آمارها طبق، ایرنا گزارش به

 5.5 نزدیک 13۹۸-۹۹ زراعی سال در میزان این البته شد برآورد کشور کشاورزی اراضی از هکتار هزار 141 سطح

 .است بوده هکتار هزار 14۹ بر بال  سطح در تن میلیون

، داخلی نیاز امینت بر عالوه، شده گواهی و سالم زمینیسیب ریزغده عدد میلیون 14 حدود ساالنه تولید با ایران

 .دارد صادراتی ظرفیت

 خبر لینک

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84637257/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84637257/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/11/4/169052938.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/11/4/169052938.jpg
https://www.irna.ir/news/84637257/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
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 16:35 ، 14۰۰ بهمن 1۲- ایرنا

 :کرد اعالم بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 خوزستان از کاال بارگیری تند امام/شیب بندر از کشور به اساسی کاالی تن میلیون 3 ورود 10-13

 
 5۹ از بیش پهلوگیری با جاریسالِ ابتدای از گفت: خوزستان استان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل - ایرنا - تهران

 .است شده کشور وارد اساسی کاالی تن میلیون 3 از بیش، کشتی فروند

 مطلوب را ساسیا کاالهای موجودی « نژادیانجهان امید » ایران: ولتید بازرگانی شرکت شنبه سه روز گزارش به

 خوزستان استان وارد ماما بندر طریق از اساسی کاالهای از توجهی قابل میزان آینده هایماه طی افزود: و کرد اعالم

 .شد خواهد

 استاندارد، شتیبهدا های زمجو صدور در تسریع برای :اظهارداشت خوزستان استان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 اساسی االهایک ورود اهمیت به توجه با بتوان روپیشِ فرصت در امیدوارم و شده برگزار متعددی جلسات گمرک و

 .بگیرد بهتری شتاب، مجوزها صدور و روادید تسهیل با کشور به

 اختیار در با داشت: اظهار اساسی کاالهای تخلیه برای بندری مناسب تجهیزات تخصیص کردن ارزیابی مهم با وی

 وارد کاالهای از هیتوج قابل میزان کاال یکسره حمل برای ریزیبرنامه بر عالوه توانیممی مناسب تجهیزات داشتن

 .کنیم ارسال ایران نقاط اقصی به روز شبانه درطول را شده

 توسط مناسب هایبستر ایجاد و تجربیات به توجه با داشت: بیان خوزستان استان بازرگانی خدمات و غله کل مدیر

 .است شده فراهم شتیک هر برای کاال تن هزار 15 روزانه تخلیه امکان، کل اداره این و ایران دولتی بازرگانی شرکت

 کاالهای واردات و بازرگانی در دخیل هایسازمان با متعدد جلسات برگزاری طریق از تالشیم در گفت: نژادیانجهان

 .دهیم افزایش گیریچشم صورتبه را استان در اساسی کاالهای خلیهت و ورود آهنگ، اساسی

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84634844/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84634844/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/09/4/169050802.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/09/4/169050802.jpg
https://www.irna.ir/news/84634844/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 14۰۰ بهمن 14-17:16 جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ مطرح پاک پیمان

 سال در صادرات دالر میلیارد 45 رکورد تحقق برای هدفگذاری 11-13

 الس پایان تا، خارجی تجارت در سنتی رویکرد از گذر با گفت: ایران تجارت توسعه سازمان کل رئیس

 .ابدیمی تحقق صادرات دالر میلیارد 45 رکورد

 در سنتی رویکرد از گذر مسیر در را کشور، شده انجام اقدامات گفت: پاک پیمان علیرضا  -جوان خبرنگاران باشگاه

 الرد میلیارد 45 رکورد امسال پایان تا امیدواریم و داده قرار صادرات در دانش مدیریت محوریت با خارجی تجارت

 .یابد تحقق نفتی غیر ادراتص

 خود، آن ابربر در است نفتی غیر صادرات افزایش برای محرک عنوان به هاتحریم، تجارت توسعه رئیس گفته به

 .دشومی محسوب خارجی تجارت توسعه در اصلی مانع ارادگی بی و تحریمی

 برنامه است. هگذشت میلیارد 4۰ از رقم این امسال که بود دالر میلیارد 35 حدود غیرنفتی صادرات گذشته سال

 لجستیک مانند هازیرساخت و هاظرفیت است الزم که است دالری میلیارد 7۰ هدف، صادرات برای سیزدهم دولت

 .شود ترمیم و اصالح و یافته توسعه هدف این تحقق برای گمرک و

 و انترکتک اسمارت پیوند بتصوی، مصنوعی هوش از استفاده بر تمرکز گفت: تجارت توسعه سازمان کل رئیس 

 دنبازگردان برای هادورکری در ترانزیت، متاورس پایۀ بر فعالیت، تجارت جامع سامانه به بالکچین و هارمزارز سامانه

 از رگذا برای ریزیبرنامه و صادرات هایدهنده شتاب و صادراتی هایکنسرسیوم، رفته دست از هایفرصت

 و یهمراه با که است اقداماتی جمله از تأمین زنجیرۀ مدیریت هایشرکت هب صادرات مدیریت هایشرکت

 .است انجام حال در جوان نسل هوشمندی

 لینک خبر

https://www.yjc.news/fa/news/8050800/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B4%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8050800/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B4%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84
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 14۰۰ بهمن 14-13:3۲ جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد تکمیل زمینیسیب صادرات سهمیه 12-13

 .داد خبر زمینیسیب صادرات تکمیل از اورزیکش جهاد وزارت بازرگانی توسعه معاون

 سهمیه، ایران اسالمی جمهوری گمرک آمارهای اساس بر امسال گفت: عسکرزاده عباس  -جوان خبرنگاران باشگاه

 کارگروه دستور در محصول این صادرات برای خروج عوارض مبل  تعیین است. شده تکمیل زمینیسیب صادرات

 .است گرفته قرار کشاورزی محصوالت بازار تنظیم

 هزار 141 سطح در، 13۹۹-14۰۰ زراعی سال در جهاد وزارت جالیزیگیاهان و سبزی دفتر مدیرکل اذعان بنابر

 .است تن میلیون 5.۲ محصول این تولید برآورد و شده کشت زمینیسیب، کشاورزی اراضی از هکتار

 لینک خبر

 

 

 14۰۰ بهمن 13-۰5:45 جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رسید تن هزار 800 به برنج واردات 13-13

https://www.yjc.news/fa/news/8050521/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8050521/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8046271/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 .داد خبر تاکنون سال ابتدای از برنج تن هزار 800 واردات از برنج واردکنندگان انجمن دبیر

 دوره از بعد و تن هزار 5۰۰ ممنوعیت دوره از قبل تا گمرک آمار بنابر گفت: کشاورز  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است شده وارد برنج تن هزار 3۰۰ ممنوعیت

 به منجر، رضهع کمبود تا بخشد سرعت را سفارش ثبت باید جهاد وزارت، گویدمی برنج واردکنندگان انجمن دبیر

 بر همچنان ادجه وزارت مسئوالن، برنج کمبود بر مبنی مهر در مکرر هشدارهای رغم علی .نشود بازار در تشنج

 .نداشت بر در رجیخا و ایرانی برنج گرانی جز اینتیجه امر این که کردند اصرار برداشت فصل در واردات منوعیتم

 فروردین در و تن هزار 15۰ ماهیانه سال پایان تا مانده باقی ماه ۲ در، برنامه ماندگی عقب به توجه با، او گفته به

 .شود تامین رمضان ماه و عید شب نیاز تا شود وارد باید برنج تن هزار ۲5۰

 5۰۰ و هزار ۲7 تا ۲5 را بنادر در پاکستانی و هندی برنج کیلو هر کنونی قیمت برنج واردکنندگان انجمن دبیر

 .کرد اعالم تومان

 برنج، تومان ارهز 34 تا 3۰ هافروشی خرده در هندی برنج کیلو هر قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

 45 تا 4۰ ندا و انتوم هزار 5۰ تا 45 شیرودی، تومان هزار ۹۲ تا 63 طارم برنج، تومان هزار 36 ات 3۲ پاکستانی

 .است داشته افزایش تومان هزار 3۰ تا 15 اخیر های ماه به نسبت که بوده تومان هزار

 هرکیلو قیمت برنج نوع

 تومان هزار 34 تا 3۰ هندی برنج

 تومان هزار 36 تا 3۲ پاکستانی برنج

 تومان هزار ۹۲ تا 63 طارم برنج

 تومان هزار 5۰ تا 45 شیرودی

 تومان هزار 45 تا 4۰ ندا

 با که شده ادهد سوق خارجی برنج سمت به تقاضا از بخشی، ایرانی برنج قیمت افزایش با واردکنندگان گفته طبق

 .شود وارد باید کشور نیاز کسری منظور به برنج تن هزار 15۰ ماهیانه وجود این

 لینک خبر

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8046271/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 16-11-14۰۰ 11:54- فارس خبرگزاری

 جایگزین هند/بازارهای از کشاورزی محصوالت واردات توقف برای جمهور رئیس از درخواست 14-13

 دارد وجود

 اقدام یاستس اتخاذ با کرده خواست در جمهور رئیس به نامه در ایران کشاورزی محصوالت ملی اتحادیه رئیس

 این به کیوی ادراتص تعلیق به واکنش در ثانوی اطالع تا را هند از کشاورزی محصوالت دیگر و موز واردات، متقابل

 .کنید ممنوع کشور

 

 است: نوشته ورجمه رئیس به ای نامه در ایران کشاورزی محصوالت ملی اتحادیه رئیس، فارس خبرگزاری گزارش به

 گذاشتند مامت سنگ، کیوی و درختی سیب کنندگان صادر و کنندگان تولید، ای گلخانه محصوالت کنندگان تولید

 .ساختند همفرا را دالر میلیارد 5 حداقل صادرات مقدمات، سبزی و میوه تن میلیون 45 از بیش تولید با و

 محصوالت نمشتریا که هند و روسیه کشورهای، ای منطقه رقبای فشار تحت و سیاسی بعضا دالیل به تاسفانهم

 تزلزل دچار ار صادرات که کردند ایجاد صادرات روی پیش را موانعی، اندهبود درختی سیب و کیوی، ای گلخانه

 .اندهکرد ایجاد صادرکنندگان و داران گلخانه و باغداران برای زیادی نگرانی و کرده

، متقابل قداما سیاست اتخاذ با دارد تقاضا، است بازنشده صادرات ممنوعیت لغو گره، سیاسی دیپلماسی که حال

 برای جدیدی ارهایباز بتوانیم تا نموده ممنوع ثانوی اطالع تا را هند از کشاورزی محصوالت دیگر و موز واردات

 .کنیم هند جایگزین واردات و صادرات

 می ایران، است کرده تعلیق بیماری عامل وجود بهانه به را ایران از کیوی واردات هند این از پیش، فارس ارشگز به

 .ندارد خاصی مشکل و بوده شپشک گوید

 :است شرح این به نامه اصل

https://www.farsnews.ir/news/14001116000276/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001116000276/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C
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 لینک خبر

 

 

 15-11-14۰۰ ۰۸:53- فارس خبرگزاری

 برنج تن هزار 200 توزیع و زمینیسیب هزارتن یکصد غذایی/واردات امنیت قرارگاه وباتمص 15-13

 خارجی

 غذایی امنیت قرارگاه العادهفوق نشست برگزاری از کشاورزی جهاد وزارت رسانیاطالع و عمومی روابط مرکز رئیس

 .داد خبر شاورزیک محصوالت بازار مورد در کشاورزی جهاد وزیر به جمهوری ریاست دستور پیرو

 

https://www.farsnews.ir/news/14001116000276/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001115000057/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-200
https://www.farsnews.ir/news/14001115000057/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-200
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 مصوبات مورد در رضازاده علیرضا، کشاورزی جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 رعایت با شورک از خارج شده گواهی مزارع از زمینیسیب تن هزار 1۰۰ شد مقرر نشست این در گفت: قرارگاه این

 .شود کشور دوار بذری و خوراکی، صنعتی مصارف برای نباتات حفظ زمانسا نظارت تحت و ایقرنطینه هایپروتکل

 محصوالت ازارب تنظیم کارگروه کار دستور در زمینیسیب صادرات برای صادراتی عوارض تعیین همچنین افزود: وی

 .گرفت قرار کشاورزی

 با زمینیسیب آتی هفته نبهش از که این بیان با کشاورزی جهاد وزارت رسانیاطالع و عمومی روابط مرکز رئیس

 هوشمند توزیع بازرگام سامانه شد مقرر کرد: تصریح، شودمی عرضه بارتره میادین سطح در تومان هزار 1۰ قیمت

 .کند آغاز امروز از را منازل درب تحویل برای تومان ۸۰۰ و هزار ۹ قیمت با زمینیسیب

 .داد خبر ربازا در عید شب تا هندی و پاکستانی، تایلندی برنج تن هزار ۲۰۰ توزیع از ادامه در رضازاده

 تنظیم نرخ با جیخار برنج، تهران بارتره میادین سازمان و ایزنجیره هایفروشگاه شد مقرر همچنین، وی گفته به

 .کنند عرضه کنندگان مصرف به بازار

 و مازندران در رانیای برنج تنی هزار 3۰۰ باالی ذخایر و برنج کمبود عدم به وجهت با کرد: خاطرنشان وزیر مشاور

 هایاستان اتحادیه و ایزنجیره هایفروشگاه اتحادیه توسط آینده هفته از نیز ایرانی برنج گسترده عرضه، گیالن

 .شودمی انجام گیالن و مازندران

 تخفیف با هابرنج نای شد: یادآور، منازل درب به پاکستانی و هندی، تایلندی برنج هوشمند توزیع به اشاره با وی

 .شوندمی توزیع ویژه

 مصوبات دیگر از ار برنج احتکار و گرانفروشی با جدی برخورد و بازار بر حکومتی تعزیرات سازمان نظارت رضازاده

 .کرد عنوان نشست این

 .ستا گرفته قرار بازار تنظیم ستاد رکا دستور در نیز پاکستان از برنج واردات گفت: پایان در وی

 و کاهش برای درخواست» عنوان با ایسوژه، گرانی این به اعتراض در، فارس خبرگزاری «من فارس» مخاطبان

 از خیلی دست گرانی این و دش گران ناگهانی برنج قیمت» است: آمده آن در که اندکرده ثبت «برنج قیمت کنترل

 مهار و کنترل مهم کاالی این گرانی و شود پیگیری موضوع تا کنید حمایت، بنددمی برنج خرید برای را خانوارها

  «.شود

https://www.bazargam.com/
https://www.farsnews.ir/my/c/109438
https://www.farsnews.ir/my/c/109438
https://www.farsnews.ir/my/c/109438
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 تالش مسئوالن زا پیگیری با و بررسی اخیر هایماه در برنج گرانی دالیل تا اندخواسته خبرگزاری این مخاطبان

 آور سرسام که هاییقیمت با برنج خرید توان مردم آنها گفته به، شود مهار هاگرانی و شده تعادلم هاقیمت تا شود

 .ندارند را است رفته باال

 خبرلینک 

 

 

 14-11-14۰۰ 15:۰۲- فارس خبرگزاری

 روسیه گندم مشتریان بزرگترین دیگر کشور دو و ایران 16-13

 جاری سال ژانویه ماه در سودان و مصر، ایران، روسیه در بندری اپراتورهای سوی از شده ارائه آمارهای اساس بر

 .کردند خریداری را روسیه ادراتیص گندم سومدو

 

 ترمینال از موجود آمارهای، شیپینگ هلنیک از نقل به فارس خبرگزاری المللبین اقتصاد خبرنگار گزارش به

 در روسیه صادراتی گندم تن هزار ۹17 مجموع از که است آن از حاکی نوروسیسک بندر در روسیه گندم دراتصا

 .است شده بارگیری مصر و سودان، ایران مقصد به آن سوم دو ژانویه ماه

 بندر .ستا خریده گندم روسیه از ژانویه ماه در تن هزار ۲۲7 گذشته ماه ایران دهد می نشان آمارها این

 .دارد ندمگ صادرات ترمینال 3 و رود می شمار به روسیه گندم صادرات بنادر تریناصلی از یکی وروسیسکنو

 تن یلیونم 35 به ۲۲-۲۰۲1 مالی سال در روسیه گندم صادرات که است کرده بینیپیش آمریکا کشاورزی وزارت

 آمریکایی خانهوزارت این .است کرده صادر گندم تن میلیون 3۸ قبلی مالی سال در کشور این یافت؛ خواهد کاهش

 ۸5 از سیهرو گندم تولید که گفته و کرده اعالم کشور این تولید کاهش را روسیه گندم صادرات کاهش دلیل

 .است یافته کاهش تن میلیون 76 به تن میلیون

 لینک خبر

https://www.farsnews.ir/news/14001115000057/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-200
https://www.farsnews.ir/news/14001114000421/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://www.hellenicshippingnews.com/egypt-iran-sudan-receive-most-of-russias-january-wheat-exports-lineup/
https://www.farsnews.ir/news/14001114000421/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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 13-11-14۰۰ 14:16- فارس خبرگزاری

 اسفند از صادرات ساماندهی برای «سماک» سامانه کیوی/ و فلفل صادرات وضعیت آخرین 17-13

 شودمی اندازیراه

 ازگفت: کیوی و فلفل صادرات وضعیت آخرین تشریح با خبری نشست در کشور نباتات حفظ زمانسا رئیس

 دیگر و صیفی و سبزی جمله از صادراتی و تولیدی محصول هیچ و شودمی اندازیراه سماک سامانه اسفندماه

 .داشت نخواهد صادرات و عرضه امکان سماک سامانه تأییدیه بدون کشاورزی تولیدات

 

 فجر دهه تمناسب به خبری نشست در مقدم عالیی شاهپور امروز، فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 و بیاید کشور هب روسیه از تیمی بهمن 17 از است قرار و است متوقف همچنان روسیه به فلفل صادرات کرد: اعالم

 مشکلی آنها ظرن از که صورتی در شودمی دتولی فلفل آنها در که کشور هایگلخانه آزمایی راستی و بررسی از پس

 .شودمی گرفته سر از صادرات، نباشد

 عنوان ورکش این در سم نوع چهار نشدن ثبت را روسیه به صادراتی هایفلفل خوردن برگشت دلیل همچنین وی

 .ندارند سم ماندهباقی گونههیچ و هستند سالم همه صادراتی فلفل محصوالت گفت: و کرد

 حفظ ازمانس با گذشته هفته که وبیناری جلسه در گفت: هم هند به کیوی صادرات درباره همچنین دممق عالیی

 و شد ارسال کشور این به صفحه 7۲ در و بدهیم آنها به را گذشته سال سه اطالعات شد توافق، داشتیم هند نباتات

 است میدواریا و باشند داشته را یابدمی پرورش آن در کیوی که هاییزمین آماری اطالعات همه خواهندمی آنها

 .یابد ادامه کشور این به کیوی صادرات، ابهامات رفع از پس

 .است تن هزار 3۲ هند سهم که داریم صادرات تن هزار 1۸۰ گفت: همچنین ادامه در وی

 شودمی اندازیراه سماک سامانه*

https://www.farsnews.ir/news/14001113000474/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2
https://www.farsnews.ir/news/14001113000474/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2
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 اندازیراه مانهسا این اسفندماه از گفت: و ددا خبر هم سماک سامانه اندازیراه از کشاورزی جهاد وزیر معاون

 سامانه در تثب بدون کشاورزی تولیدات دیگر و صیفی و سبزی جمله از صادراتی و تولیدی محصول هیچ و شودمی

 .داشت نخواهد صادرات و عرضه امکان سماک

 آنها تولیدی صوالتمح نندگانتولیدک اطالعات همه گفت: و داد توضیح سامانه این کارکرد نحوه درباره مقدم عالیی

 .شد خواهد صادر آن براساس هم بهداشتی گواهی و است مشخص سامانه این در سفره سر به رسیدن تا مزرعه از

 بخرند باید نسخه با را کشاورزی سموم کشاورزان*

 پزشکیگیاه یهاکلینک نسخ با سموم خرید که شودمی ابالغ کشور هایاستان همه به امروز از گفت: مقدم عالیی

 .است شده ایجاد پزشکی نظام سازمان نظارت عدم علت به گذشته یهاسال در که ایرادی این شود. انجام

 شاورزیک مهندسی نظام سازمان حقیقت در است. هافروشیسم دهمیک پزشکیگیاه هایکلینیک تعداد افزود: وی

 5۲ سازمان این برای وریبهره افزایش قانون و ستا داده سم فروش مجوز دقت و نظارت بدون گذشته یهاسال در

 .کند عمل هم آنها به باید که دارد وظیفه

 یابد افزایش نباتات حفظ سازمان اعتبار باید محصوالت خوردن برگشت از جلوگیری برای*

 توجه با گفت: و کرد گالیه نباتات حفظ سازمان اعتبارات میزان بودن پایین از ادامه در کشاورزی جهاد وزیر معاون

 و... هاملخ با همبارز، محصوالت سالمت بر نظارت تا گرفته بهداشتی گواهی صدور از که کارهایی گسترده حجم به

 .است نیاز پول تومان میلیارد هزار 6 اول سال برای حداقل و است کم بسیار اعتبار این، دارد وجود

 کمیسیون ستد اختیارات اکنون گفت: و داد خبر ارهب این در تلفیق کمیسیون به پیشنهاد 14 از مقدم عالیی

 .شود یندهآ در کشاورزی محصوالت خوردن برگشت تکرار از مانع، اعتبارات افزایش با تواندمی و است تلفیق

 گواهی هایینههز نیز و وارداتی سموم عوارض محل از دهد اجازه دولت که است این ما پیشنهاد داد: ادامه وی

 .شودمی واریز لتدو خزانه به اینها همه اکنون که کنیم تأمین را خودمان نیاز مورد اعتبارات حداقل، بهداشتی

 و برنامه انسازم رئیس همچنین و جمهوررئیس به کشاورزی جهاد وزیر نامه از کشور نباتات حفظ سازمان رئیس

 تومان میلیارد 5۰ حداقل شده استهخو نامه این در گفت: و داد خبر ملخ با مبارزه اعتبارات افزایش برای بودجه

 .شود داده ملخ با مبارزه برای

 .شودمی انجام کشور جنوب مناطق مزارع در هاملخ ریزش بهمن 15 از که کرد بینیپیش وی

 کندمی تغییر است گذشته سال 46 به مربوط که نباتات حفظ قانون*
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 گفت: و کرد نعنوا نباتات حفظ سازمان قانون ودنب قدیمی را هاناهماهنگی از بخشی نباتات حفظ سازمان رئیس

 این ما تقاضای و یابد تغییر قانون این که دادیم پیشنهاد مجلس به و است گذشته سال 46 به مربوط قانون این

 بهداشتی گواهی اب صادرات قانون این اساس بر مثال، برساند تصویب به را قانون این مناسب وقت با مجلس که است

 که کنندمی طلب را سالمت گواهی مقصد کشورهای اکنون اما دشومی انجامکند می صادر نباتات حفظ سازمان که

 .است نشده دیده قانون این در

 لینک خبر

 

https://www.farsnews.ir/news/14001113000474/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2
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 صنعتی گیاهان و گل، علوفه، نهاده
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 13:16 ، 14۰۰ بهمن 13- ایرنا

 جنوبی خراسان در شیمیایی کود بهینه مصرف برنامه درصدی 66 تحقق 1-14

 

 متعادل رفمص برنامه درصد 66 گفت: جنوبی خراسان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت سرپرست - ایرنا - بیرجند

 این ذشتهگ ماه یک در گرفته صورت ارزیابی براساس و است یافته تحقق استان در شیمیایی کودهای ینهبه و

 .کرد کسب را پتاسه و فسفاته ویژهبه پایه کودهای فروش و عملکرد در سوم رتبه شرکت

 استان سطح در دوک توزیع کارگزاران همراهی با رتبه این افزود: خبرنگاران جمع در چهارشنبه روز نوفرستی مهدی

 .است شده محقق

 کشاورزی جهاد رتوزا زراعت امور معاونت تاکید مورد کشاورزی پایه کودهای بهینه و متعادل مصرف کرد: بیان وی

 .است کشور کشاورزی حمایتی خدمات شرکت مدیرعامل و

 و شده انجام هایریزیبرنامه به توجه با داد: ادامه جنوبی خراسان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت سرپرست

 زیکشاور جهاد مدیران و کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تولیدات معاونت با گرفته صورت هایهماهنگی

 باغی و اعیزر از اعم کشاورزی محصوالت کیفی و کمی عملکرد بر پایه کودهای اثربخشی منظور به هاشهرستان

 .شود ترویج کشاورزی بخش بردارانبهره بین در پایه کودهای متعادل مصرف باید

 متعادل مصرف در موثری نقش که کشاورزی جهاد مدیران و پهنه کارشناسان تمامی و کارگزاران از تشکر ضمن وی

 .کرد تاکید کودها متعادل استفاده اهمیت بر، اندداشته پایه کودهای

 نقش بلکه شوندمی متضرر کشاورزان اقتصادی لحا  به تنها نه پایه کودهای غیرمتعادل مصرف با گفت: نوفرستی

، محیطی هایتنش به مقاومت کاهش در و داشته کشاورزی محصوالت کیفی و کمی عملکرد کاهش در بسزایی

 .باشد موثر تواندمی هابیماری و آفات

https://www.irna.ir/news/84636053/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B6%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/4/169424567.jpg?ts=1643795966314
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/4/169424567.jpg?ts=1643795966314
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 حواله در متعادل صورتبه پایه کودهای تا کنند مطالبه، کود حواله دریافت هنگام که کرد توصیه کشاورزان به وی

 .باشد داشته وجود کشاورزی جهاد مراکز سوی از شده درصا

 میزان به شیمیایی کودهای انواع حاضر حال در افزود: جنوبی خراسان کشاورزی حمایتی خدمات شرکت سرپرست

 .است موجود استان در و شده دیده تدارک کافی و الزم

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84636053/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B6%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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 تآالنمکانیزاسیون/ماشی
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 14:5۸ ، 14۰۰ بهمن ۹-ایرنا

 گرفت سرعت تراکتور جانبی بخش تولید با کشاورزی عملیات 1-15

 

 عملیاات  ،تراکتاور  جلاو  نقطه سه اتصال سامانه ساخت و طراحی با شد موفق بنیان دانش شرکت یک -ایرنا -تهران

 انجاام  هوسایل  ایان  جلوسوار و سوارعقب ادوات از استفاده با زمانهم صورت به را محصول برداشت و داشت، کاشت

 .دهد

 هایبریکار است شده سبب محصول یک تولید و طراحی در خالقیت، ایرنا آموزش و علم گروه شنبه روز گزارش به

 .شود دنبال تریبیش شتاب با کشاورزی عملیات و یابد افزایش تراکتور

 که است ریابزا تراکتوری جلو نقطهسه اتصال مجموعه اینکه بیان با بنیان دانش تشرک این مدیرعامل فردی بهمن

 و باردارد  زماین  روی از را ادوات تواناد می دستگاه این داد: ادامه، کندمی کارآمد کشاورزی عملیات در را تراکتورها

 .کند حمل

 لناگ میال  شفت رس از را دورانی توان تواندمی، دور کاهنده دنده جعبه یک از استفاده با دستگاه این کرد: بیان وی

 .دهد انتقال جلو به را دورانی توان، دقیقه در دور 54۰ به آن دور کاهش با و کند دریافت تراکتور

 روی، اربردکا  به بستگی دنیا مطرح هایکارخانه در که است روزبه و جدید سامانه یک دستگاه این داد: ادامه فردی

 .است نصب قابل سنگین و سنگیننیمه، سبکنیمه، باغی تراکتورهای انواع

 نصف به کشاورزی عملیات زمان کاهش

 در تاوان می سامانه این از استفاده با کرد: خاطرنشان فناور این، جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت گزارش به

 .کارد  اساتفاده  تراکتور ارجلوسو و سوارعقب ادوات از، زمانهم صورت به محصول برداشت و داشت، کاشت عملیات

https://www.irna.ir/news/84630627/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/29/4/169411168.jpg?ts=1643454612315
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/29/4/169411168.jpg?ts=1643454612315
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 برش برای زمانهم صورت به، است لمشک غالت کمباین تردد امکان که کوهستانی مناطق در گندم برداشت هنگام

 و کااه  برداشات  بارای  همچناین  کرد. استفاده جلوسوار دروگر پرقدرت تراکتور یک از توانمی، محصول بندیبافه و

 .کرد استفاده تراکتور عقب بخش در ابزار این از توانمی کلش

 یاات عمل انجاام  زماان  تواناد مای  کاه  دارد وجاود  کشااورزی  عملیات در دست این از فراوانی کاربردهای گفت: وی

 اناواع  تواناد مای  خاود  تحتاانی  بازوهای در لوالیی حالت بودن دارا با دستگاه این دهد. کاهش نصف به را کشاورزی

 چاون  یصانایع  در آن از بهیناه  اساتفاده  سابب  مجموعاه  ایان  اربردهایک برگیرد. در نصب برای را جلوسوار ادوات

  .است شده کشاورزی و آالتماشین

 نوآوری ونتمعا نوین کار و کسب و نوآوری دفتر حمایت با تراکتور جلوی نقطهسه اتصال مجموعه طرح افزود: فردی

 .است رسیده توسعه و لیدتو مرحله به جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت فناوری سازیتجاری و

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84630627/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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  بازدیدها و سخنرانی، مصاحبه
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 14:11 ، 14۰۰ بهمن ۹-ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر معاون

 هستند سنددار کشور کشاورزی یهازمین درصد چهار 1-16

 

 هکتاار  یلیاون م 1۸.7 حدود اینکه بیان با کشور اراضی امور سازمان رئیس و کشاورزی جهاد معاون - ایرنا - زنجان

 دارساند  کشاور  کشااورزی  هایزمین درصد چهار فقط کنون تا گفت:، است تکلیف تعیین نیازمند کشاورزی اراضی

 .دارد قرار دولت کار دستور در اراضی تمام برای سند صدور و اندشده

 در نزنجاا  ساتان ا در کشاورزی اراضی اسناد صدور قرارگاه جلسه نخستین حاشیه در شنبه روز شجاعی محمدعلی

 طرفای  زا افازود: کناد،  مای  ایجااد  خاواری  زمین و سودجویی برای فضایی سند نبود اینکه بیان با خبرنگاران جمع

 یاف تکل بادون ، کنناد مای  کشاورزی ها آن در نسل اندر نسل که ما کشاورزان های زمین شده موجب سند نداشتن

 .بماند

 از یکی :داشت اظهار و کرد اشاره کشور کشاروزی اراضی تکلیف تعیین خصوص در انقالب معظم رهبر تاکید به وی

 سطح در را کشاورزی اراضی کردن دار سند موضوع دولت پایان تا که است این سیزدهم دولت یهابرنامه مهمترین

 .برساند انجام به کشور

 هاای  ینزما  کردن دارسند در حاال تا که اشکاالتی از یکی، است حاکمیت وعده واقع در موضوع این گفت: شجاعی

 اجازای  کلیه که حالی در است موضوع این متولی دستگاه یک کردیممی فکر ما که است این نشده انجام کشاورزی

 .بیایند کار پای موضوع این برای باید ها استان در و کشور در حاکمیت

https://www.irna.ir/news/84630530/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84630530/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/29/4/169411039.jpg?ts=1643452548710
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/29/4/169411039.jpg?ts=1643452548710
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 کاردن  ارد ساند  بر جمهور رییس گفت: و خبرداد ها استان در کشاورزی اراضی اسناد صدور قرارگاه تشکیل از وی

 ارسال انداراناست به کشاورزی جهاد وزیر سوی از که ای نامه طی راستا این در و دارد موکد تاکید کشاورزی اراضی

 .شد خواهد تشکیل کشاورزی اراضی اسناد صدور قرارگاه ها استان تمامی در، شده

 ساتان ا در آماده  دسات  باه  هاای  موفقیات  و شده انجام اقدامات از قدردانی ضمن کشور اراضی امور سازمان رئیس

 .است کشور پیشتاز استان، زمینه این در زنجان داشت: اظهار، کشاورزی اراضی برای داسنا صدور زمینه در زنجان

 باا  همزماان  زنجان استان در سلطانیه و خرمدره یهاشهرستان در کشاورزی اراضی شدن سنددار جشن از شجاعی

 در ورزیکشاا  اراضای  هماه  تاا  شاده  تعیین ای ماهه 1۸ زمان مدت، این بر عالوه افزود: و خبرداد امسال بهمن ۲۲

 .شوند سنددار زنجان استان

 کرد خواهیم استفاده کشور اراضی امور سازمان اختیارات از ابهر آبد شریف اراضی مشکل حل برای

 ایان  در گفات:  ابهر آباد شریف اراضی برخی در مالکیت و سند مشکل خصوص در کشور اراضی امور سازمان رئیس

 در التعاد  و حق تا کرد خواهیم استفاده کشاورزی اراضی مشکل حل برای خود اختیارات از استثا طور به خصوص

 .شود برقرار منطقه آن

 .کنیم حل را ساله چندین مشکل این، شتابی گونه هیچ بدون و تأنی با خواهیم می ما افزود: شجاعی

 این روندانشه درخواست بتوانیم زودتر چه هر امیدواریم و است انجام حال در کارشناسی کار یک داشت: اظهار وی

 .برسانیم انجام به اراضی تکلیف تعیین خصوص در را منطقه

 خبر لینک

 

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84630530/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 13:51 ، 14۰۰ بهمن ۹-ایرنا

 شد رفع بلوچستان و سیستان نان کمبود مشکل 2-16

 

 از یکای  قاف تو را ناان  کمباود  مشاکل  بلوچستان و سیستان استان بازرگانی خدمات و غله کل اداره - ایرنا - تهران

 اساتان  یان ا نان تهیه در مشکلی و شده برطرف نان و آرد کمبود مشکل اکنون کرد: اعالم و دانست آرد کارخانجات

 .ندارد وجود

 و یساتان س اساتان  بازرگاانی  خادمات  و غلاه  کال  اداره، ایاران  دولتای  بازرگانی شرکت از ایرنا شنبه روز گزارش به

 کارد:  ارایاه  ار توضایحاتی  اساتان  ایان  در نان کمبود درباره ایرانشهر مردم نماینده سخنان به واکنش در بلوچستان

 که است ایگونه به بلوچستان و سیستان پهناور استان در آرد کارخانجات پراکندگی

 بناابراین ، شاود مای  تامین و تهیه فاصله و زمان کوتاهترین در استان نقاط اقصی در کنندگان مصرف نیاز مورد آرد

 شارکا  اخاتالف  از متاثر که اخیر هایماه در ایرانشهر شهرستان در موثر و مهم آرد کارخانجات از یکی فعالیت توقف

 منظاور  باه  امار  مسائولین  دغدغاه  همچناین  و ای جاده ناوگان حمل نرخ و تعرفه توجه قابل افزایش با توأم، است

 در را تیمشاکال  روزی چناد  که است عواملی، شد نان نرخ افزایش به منجر که قیمتی نوسانات هرگونه از جلوگیری

 .است شده برطرف گرفته انجام تدابیر با که کرد ایجاد ایرانشهر شهرستان

  .دندار وجود استان نقاط دیگر و ایرانشهر حوزه در نان تهیه خصوص در ایدغدغه گونه هیچ حاضر حال در

 سمجلا  در ایرانشاهر  مردم نماینده رودمی انتظار کرد: اعالم بلوچستان و سیستان بازرگانی خدمات و غله کل اداره

، منطقاه  ایطایفه و قومی ساختار به نسبت کامل شناخت با است ایرانشهر مردم دل از برخاسته که اسالمی شورای

https://www.irna.ir/news/84630278/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/16/4/156702727.jpg?ts=1571229351501
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/16/4/156702727.jpg?ts=1571229351501
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 باروز  از تاا  کارده  اقادام  شهرساتان  آرد کارخانه شرکای اختالفات رفع به نسبت، وقت اسرع در، خود عمل ابتکار با

 .شود جلوگیری آینده در قبیل این از حوادثی

 نقل و حمل هایشرکت اینکه به اشاره با اسالمی شورای مجلس در ایرانشهر مردم ایندهنم تازگی به، ایرنا گزارش به

 و محلی هایجموعهم در مدیریت نبود بود: گفته، کنندمی امتناع ایرانشهر به آرد انتقال از هاهزینه افزایش دلیل به

 .کنند خریداری تومان زاره 1۰ قمیت با را خود نیاز مورد نان مردم تا شده علت بر مزید هم ایمنطقه

 خبر لینک

 

 

 1:4۸ ، 14۰۰ بهمن 11 - ایرنا

 استاندار

 شود تکمیل قم طیور و دام تولید زنجیره 3-16

 

 .کرد تاکید استان این طیور و دام حوزه در تولید زنجیره تکمیل ضرورت بر قم استاندار - ایرنا -قم

 نموناه  مرغاداری  واحاد  یک در حضور با شاهچراغی تقی محمد سید، قم استانداری از ایرنا شب یکشنبه گزارش به

 زمینه در محور سالمت و بروز تولیدهای از حمایت داشت: اظهارکند می فعالیت گذارتخم مرغ رَسته در که کشوری

 .دانست کشاورزی جهاد ارک دستور در را عمومی ارزاق تامین

https://www.irna.ir/news/84630278/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84632482/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84632482/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169415796.jpg?ts=1643574515525
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169415796.jpg?ts=1643574515525
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 هایزنجیره وجود کرد: اضافه، ایقطعه هزار 6۰ واحد این درمرغ تخم تولید مکانیزه فرآیند از قدردانی با قم استاندار

 امار  این رایب الزم زیربنای و امکانات باید و است توجه مورد دامپروری واحدهای در طیور و دام هایمحصول کامل

 .شود فراهم

 تولید در شتیبهدا مسائل رعایت اهمیت به اشاره با، مجموعه این تولید خط از میدانی بازدید حاشیه در شاهچراغی

 نداردهایاساتا  اسااس  بار  قام  در طیور و دام تولید واحدهای فعالیت سطح ارتقای افزود: عمومی ارزاق و هامحصول

 .بریم بهره تجه این در استان ظرفیت و توان تمام از باید که است مهم امری ملی

 طیاور  و مدا و کشااورزی  هاای محصول تولید ویژهبه تولیدها از حمایت راستای در استان مدیریت هایبرنامه به وی

 تولیاد  مسایر  رد موانع رفع برای تالش تمام با و است شده تهیه زمینه این در استان مسایل نظام وگفت: کرد اشاره

 .کنیممی اقدام

 باا  کارد:  رنشانخاط عرصه این به بروز تفکرهای با و خالق و جوان نیروهای ورود لزوم یانب با همچنین قم استاندار

 .است حیاتی امری پویا و فعال های مجموعه وجود عمومی مایحتاج تامین ضرورت به توجه

 شایوع  و هاا  بحاران  زماان  در مرغاداری  از حمایت، بانکی تسهیالت چون: مسائلی بازدید این در حاکیست: گزارش

 .شد مطرح واحد این سوی از نهاده تامین و آنفوالنزا چون دار واگیر های یماریب

 باشد مذهبی هایهیات کارویژه محالت ضعیف اقشار از حمایت

 فضاعی  اقشاار  از حمایات ، ماذهبی  هاای هیاات  فضای در شهیدان زندگی سبک تبیین ضرورت بیان با قم استاندار

 .دانست مذهبی هایتهیا برای مناسب ایکارویژه را هامحله

 تماام  در مردم به رسانی خدمت کرد: خاطرنشان اسالمی زندگی سبک در مذهبی هایهیات ماهیت به اشاره با وی

 هاا هیاات  این مهم یهاظرفیت از )ع( معصوم امامان سیره ترویج راستای در فرهنگی هایفعالیت اجرای و سال ایام

 .است

 باه  و شاهیدش  یااران  و )ع( حساین  اماام  داشت: بیان و دانست خدمتی و کار هر مبنای را الهی رضای قم استاندار

 و کاار  مسایر  در باید نیز ما و برداشتند گام خداوند رضایت راه در نیز مقدس دفاع و انقالب شهدای ایشان از تاسی

 .کنیم توجه مهم اصل این به خود زندگی
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 در یدانشاه  سایره  تبیین و مهم این به سرایی مدیحه و سخنرانی متون در مذهبی هایهیات داد: ادامه شاهچراغی

 .باشند داشته توجه جامعه

 راستا ینا در خیران ظرفیت از استفاده و ضعیف اقشار از حمایت را مذهبی های هیات خدمات از یکی همچنین وی

 ویژه.هاایی  ارک جمله از بضاعت کم افراد به رسانی خدمت و هامحله در نیازمند هایخانواده به توجه گفت: و خواند

 .گیرد قرار هیئات این یهافعالیت و اهداف در اندتومی که است

 خااطر  و دانسات  تحمیلی جنگ در اسالم رزمندگان پیروزی رمز را الهی رضایت جلب نیز و همبستگی و اتحاد وی

 هااب هیاات  باین  در هاا ویژگای  ایان  سازینهادینه جهت مدون ریزیبرنامه با مذهبی هایهیات شورای کرد: نشان

 وحیاه ر نیاز  و حساینی  فرهناگ  ترویج و مردم به خدمت برای خود تکالیف زمینه در هاهیات تا کند اقدام مذهبی

 .کنند آفرینی نقش جهادی

 هاا یاات ه ایان  از ماورد  653 کاه  داریم قم در شده ثبت مذهبی هیات 5۰۰ و هزار ۲ بر بال ، گزارش این اساس بر

 /.هستند مشغول آیینی و مذهبی مراسم برگزاری به هفتگی هایدوره و سیار و خانگی صورتبه

 خبر لینک

 

 

 17:15 ، 14۰۰ بهمن 1۰ - ایرنا

 :کرد اعالم اراضی امور سازمان ساماندهی معاون

 آینده سال 4 طی اراضی سنددارشدن و کاداستر اجرای 4-16

https://www.irna.ir/news/84632482/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84632023/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.irna.ir/news/84632023/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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 سانددار  و رکاداسات  نقشاه  تهیاه  سال 4 طی کرد: اعالم کشور اراضی امور سازمان ساماندهی معاون - ایرنا - تهران

 .شودمی اجرا کشاورزی اراضی شدن

 جهاد وزیر هایحمایت با کنیممی تالش افزود: «میررجبی حسین »، کشاورزی جهاد وزارت یکشنبه روز رشگزا به

 اهاداف  ایان  ،شده تعیین زمانی بازه در ربطذی اجرایی هایدستگاه همکاری و نیاز مورد اعتبارات تامین، کشاورزی

 .شود محقق

 اظهاار  و کارد  اشااره  کشااورزی  مالکیت اسناد صدور رگاهقرا تشکیل به کشور اراضی امور سازمان ساماندهی معاون

 ساطح  رد و اراضای  اماور  ساازمان  در کشااورزی  جهااد  وزیار  ریاست با شنبهسه هر که قرارگاه این قالب در داشت:

 شادن  دارساند  حوزه در هااستان عملکرد و اطالعات، آمار، مشکالت، شودمی برپا همزمان طور به کشور هایاستان

 .شودمی بررسی و رصد ورزیکشا اراضی

 بارای  تااکنون  کارد:  تصاریح ، است سیزدهم دولت هایاولویت از کشاورزی اراضی شدن سنددار که این بیان با وی

 .است شده صادر مالکیت سند، کشاورزی اراضی هکتار هزار 6۸5 حدود

 رفاع  بارای  و توماان  میلیاارد  1۲۰۰ از بایش  را کشاورزی اراضی کل در کاداستر اجرای نیاز مورد اعتبار، میررجبی

 .کرد بینیپیش تومان میلیارد ۹6۰ تداخالت

 اخلتاد  دارای پاالک  ۲47 و هازار  55 تااکنون  کاه  داریم کشور کل در پالک ۸۰۰ و هزار ۹5 به نزدیک گفت: وی

 .است شده شناسایی

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169414643.jpg?ts=1643542574661
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169414643.jpg?ts=1643542574661
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 در پاالک  57۸ و هازار  14 شده شناسایی پالک میزان این از داد: ادامه کشور اراضی امور سازمان ساماندهی معاون

 حدود شده تهیه هایشنقشه که هاییپالک کل، میزان این از که گرفتند قرار رسیدگی مورد شهرستانی هایکارگروه

 .هکتاراست هزار ۸1 و میلیون 7 مساحت به پالک 3۲۸1

 .اندهشد تداخل رفع زیکشاور اراضی از هکتار هزار ۹۰۰ تاکنون ۹4 سال از داشت: اذعان وی

 و اشات د خاواهیم  اراضای  این کل برای ایشناسنامه، کشاورزی اراضی مالکیت سند صدور با اظهارداشت: یررجبیم

 درصا  قابال  کشات  ساطح  و میازان ، کشت نوع، کشت الگوی مانند گیرد می صورت بستر این در که اقداماتی همه

 .شد خواهد

 .کرد عنوان کشاورزی اراضی شدن سنددار هایمزیت از دیگر یکی را اراضی شدن خرد از جلوگیری وی

 خبر لینک
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 ۰۹:34 ساعت 14۰۰ بهمن 16-اکوناایران

 برق از روستائیان برخورداری رد جهان و ایران توجه قابل اختالف 1-17

 از لوترج ایران روستاهای به رسانیبرق شاخص گفت: کشور کشاورزی هایچاه و روستایی رسانیبرق طرح مجری

 .است یافتهتوسعه کشورهای با همتراز و جهانی میانگین

 

 کرد: اظهار، ایسنا با وگوگفت در، گرفت صورت گذشته روز که ساوه جمعه امام با دیدار حاشیه در امیرانیچهل علی

 از اعتبار مانتو میلیارد ۲5۰۰، استانی اعتبارات و برق توزیع هایشرکت اعتبار تخصیص کنار در جاری سال در

 تومان یاردمیل 35۰۰ بر بال  امسال، مجموع در و شده تزریق کشور سراسر روستاهای برای توانیر شرکت سوی

 حمل با برق اقدف روی کوچ عشایر به رسانی برق، برق فاقد روستاهای به سانیر برق برای روستایی برق اعتبارات

 جابجایی، ییروشنا پوشش، ولتاژ ضعف اصالح با روستایی برق هایشبکه توسعه و بهسازی و خورشیدی یهادستگاه

 تخصیص نزامی این که است شده گرفته نظر در سست اتصاالت و شبکه فرسودگی اصالح و معابر در برق تیرهای

 .است بوده سابقهبی تاکنون

 طرح فت:گ کشور سراسر در بهارستان طرح قالب در جاری سال در روستا هزار 1۰ هدفگذاری به اشاره با وی

 موجود هایهشبک اصالح و توسعه، بهسازی، طرح این اجرای از هدف و است روستامحور کامال طرح یک بهارستان

، روستایی کینمشتر مطمئن ولتاژ تأمین، روستایی معابر در برق هایپایه زیسامقاوم و جابجایی شامل روستایی

 تأمین و بکهش توسعه و طرح مشمول روستاهای برق شبکه فرسودگی اصالح، روستاها عمومی معابر روشنایی اصالح

 .است انشعاب جدید متقاضیان برق

 انجام روستایی قبر خدمات روستا هزار پنج بر افزون برای تاکنون جاری سال ابتدای از کرد: تصریح امیرانیچهل

 شده بینیپیش روستای هزار 1۰ برای خدمات این سال پایان تا گرفته صورت هدفگذاری با امیدواریم و است شده

 .شوند مند بهره ماتخد این از، نبودند برنامه در که نقاطی و دوم اولویت روستاهای آینده سال در و شود عملیاتی

http://www.iranecona.ir/post/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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، است گرفته رارق کار دستور در برق فاقد روستای 3۰۰ حدود به رسانی برق جاری سال در اینکه به هاشار با وی

 شده گرفته ظرن در قشالق( و )ییالق در رو کوچ عشایر برای حمل قابل و سیار خورشیدی سیستم هزار ۲۰ افزود:

 .است

 المللی نبی آژانس که آماری آخرین سبراسا افزود: کشور کشاورزی هایچاه و روستایی رسانیبرق طرح مجری

 دهم سه ایران رد اما، هستند برق فاقد جهان روستایی جمعیت درصد 15 میانگین طور به، است کرده منتشر انرژی

 نقاط در یحت چراکه، دارد مباهات جای برق صنعت برای اختالف این که هستند برق فاقد روستانشینان درصد

 مورد وختس، جاده نبود دلیل به حتی و است گرفته صورت رسانی برق بالگرد طتوس کشور روستایی العبورصعب

 .شودمی تامین بالگرد طریق از روستائیان نیاز

 پایدار بکهش یک به روستایی برق شبکه، ساله چهار شده بندی زمان برنامه یک در امیدواریم کرد: تصریح وی

 برق حوزه هایزیرساخت نوسازی و بهسازی نیازمند روستا هزار 4۰ به قریب که شودمی بینیپیش شود. تبدیل

 .هستند شبکه اصالح و تیر نظیر

 شبکه به شدن تبدیل و برق شبکه اصالح نیازمند که دارد وجود روستا 4۰ نیز ساوه شهرستان در کرد: بیان او

 .شد خواهد عملیاتی مشخص بندیزمان برنامه یک در که هستند پایدار

 گنجانده 14۰1 هبرنام در برق حوزه در روستایی جوامع داراولویت هاینیازمندی اینکه بر اکیدت با امیرانیچهل

 شده دفگذاریه چهارساله جامع برنامه یک نیز روستانشینان نیازهای سایر تامین برای کرد: اظهار، شد خواهد

 .است

 در باال تردد از یناش که آنها فرسودگی دلیل به برق تیرهای جابجایی و روشنایی شبکه تقویت و احداث افزود: وی

 هاستانا سایر به نسبت حوزه این در مرکزی استان و است برخوردار خاصی اهمیت از، است روستایی جوامع

 .است بوده پیشرو و پیشگام

 جابجا نیز و ابرمع روشنایی ضعف از روستانشینان اکثر مردمی دیدارهای در گفت: ایسنا به نیز ساوه جمعه امام

 .شود اندیشیده مشکل این حل برای الزم سازوکار باید که هستند مند گالیه برق تیرهای نشدن

 هستند رسانیقبر شبکه فاقد نیز روستاها و شهرها حاشیه در هادامداری برخی افزود: رحیمی جعفر االسالمحجت

 را نیاز مورد برق االب هزینه و فراوان سختی با آنها اینکه بویژه است جدی نیاز یک ها دامداری برای برق تامین که

 .کنندمی تامین
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 مولد ساوه شهرستان روستاهای افزود:، است کشور و مرکزی استان کشاورزی قطب ساوه اینکه به اشاره با وی

 انها برای برق بویژه هازیرساخت تامین به نسبت باید که دارند بسزایی نقش دامی و کشاورزی تولیدات در و هستند

 ککم پایدار اشتغال یجادا به، تولید در رونق بر عالوه هازیرساخت و نیازها کردن فراهم با بتوان تا شود یشیاندهچار

 .کرد

 خبر لینک
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