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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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 8:2۳ ،14۰۰ بهمن 17-ایرنا

 شمالی خراسان کشاورزان زخم بر مرهمی نوین آبیاری 1-1

 آبیاری مستعد نآ هکتار هزار 9۵ که است آبی و دیم اراضی هکتار هزار ۳44 دارای شمالی خراسان -ایرنا-بجنورد

 از درست استفاده یبرا که حالی در است کند ها سامانه نوع این به کشاورزی های زمین تجهیز روند اما بوده نوین

 .نیست آن توسعه جز ای ارهچ آبی منابع

 رویه بر بودن رزمانب جهت به و دارد هایی تفاوت زلزله و طوفان سیل، قبیل از طبیعی حوادث دیگر با خشکسالی

 در امروزه بیعیط پدیده این پیامدهای و دارد بوم زیست بر را تاثیر بیشترین جغرافیایی وسعت و اقلیم طبیعی

 .است شده آشکار دیگری زمان هر از بیش است، کشاورزی آن اقتصادی پیشران که شمالی خراسان

 اجتناب دیدهپ این است افزوده پدیده این سردرگمی و پیچیدگی به خشکسالی از دقیق تعریف نبود دیگر طرف از

 وفور هب خشک و گرم مناطق در مستقر کشورهای خصوص به مختلف کشورهای وسیع پهنه در دیرباز از ناپذیر

 و فنی ناکارامد ایه مدیریت اعمال عالوه به کرده؛ وارد کشاورزی بخش به ناپذیری جبران های زیان و یافته وقوع

 این از کندمی راهمف ای فزاینده طرز به بعدی یهاخشکسالی بروز برای را زمینه نامناسب های استراتژی از استفاده

 .برخاست الیخشکس اثرات با مقابله به آگاهانه و صحیح مدیریت با است الزم رو

 به شمالی خراسان در کشاورزی های فعالیت توسعه کننده محدود اصلی عوامل از یکی آب کمبود که است واضح

 درصد 9۰ تا ار اراضی در آبیاری راندمان نوین های روش که معتقدند زمینه این در کارشناسان و رود می شمار

 بهره راستای در شتال و است برخوردار زیادی اهمیت از اریآبی نوین های سامانه توسعه رو این از ،دهدمی افزایش

 مخرب ثراتا کاهش در اندتومی بحران مدیریت با مدیریتی شیوه این کردن جایگزین و ریسک مدیریت از گیری

  .شود واقع مفید خشکسالی

 
 آبی منابع جان بالی سنتی؛ آبیاری

https://www.irna.ir/news/84630053/%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/3/169432153.jpg?ts=1644045236404
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/05/3/169432153.jpg?ts=1644045236404


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

۳ http://awnrc.com/index.php  

 سیستم این روی هاحساسیت شده موجب آبیاری از روش این معایب و است آبیاری نوع بدترین غرقابی آبیاری

 تجهیزات به مجهز را کشاورزان تا بوده هادولت کار دستور در همواره نیز اخیر یهاسال در و باشد بیشتر آبیاری

 .بگیرند فاصله روش این از تا کرده آبیاری نوین

 روشی عنوان به غرقابی آبیاری گفت: استان غرقابی آبیاری معایب مورد در کشاورزی حوزه کارشناسان از یکی

 در آبیاری ایه روش رینت متداول از یکی هم هنوز بودن ارزان دلیل به کشاورزی های زمین آبیاری برای قدیمی

 .دشومی استفاده آب کم استان این در نیز امروزه که دشومی محسوب شمالی خراسان

 به آبیاری، یها روش سایر با مقایسه در و یابد می جریان زمین سطح در آب روش این در افزود: رحیمی فرشید

 از نیمی تنها وشر این در ندارد، چندانی اییکار دشومی آبیاری مرزبندی ایجاد بدون خاک سطح تمام که دلیل این

 به جذب و شتک قابل غیر مناطق در نفوذ آب، روان تبخیر، در دیگر نیم و رسد می محصول به استفاده مورد آب

 .رود می بین از هرز های علف وسیله

 به روش این هک دکر بندی تراس باید را آن باشد دار شیب بسیار زمین اگر غرقابی آبیاری در داشت: اظهار وی

 به را زمین هک کشاورزی محصوالت سایر یا ذرت و جو، برنج گندم، مانند ای علوفه محصوالت آبیاری برای خوبی

 .است مناسب دهند، می پوشش کامل طور

 های روش ولی بود نخواهد کارآمد آبیاری انواع سایر اندازه به هرگز غرقابی آبیاری چه اگر داشت: اظهار رحیمی

 .کرد استفاده آن کارایی بهبود برای اندتومی که دارد وجود یمختلف

 همه کردن آزاد یجا به زمین سطح در آب انتقال برای جاذبه نیروی از استفاده و زمین کردن دار شیب افزود: وی

 آبروان دایجا از و ندک نفوذ خاک به اضافی آب شود داده اجازه تا کرده آزاد مختلف فواصل در را آب یکباره، به آب

 .شود جلوگیری

 طور به هستند وزنهر دارای که های لوله و پمپاژ بوسیله آب ای قطره آبیاری در داد: ادامه کشاورزی کارشناس این

 .گیرد می قرار گیاه ریشه اختیار در آرامی به و دقیق

 در دشومی پخش اهگی برگ و شاخ با آب تماس طریق از ها بیماری آن در که بارانی آبیاری خالف بر افزود: رحیمی

 بنابراین است مک بسیار آب بخیرت میزان آبیاری روش این در عالوه به ندارد، وجود مشکل این ای قطره آبیاری

 .کرد یدتول را بیشتری محصول آب معینی مقدار مصرف با انتومی پس د،شومی آب مصرف در جویی صرفه باعث
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 اندتویم آبیاری از نوع این عالوه به است، شنی های خاک و خشک مناطق مناسب ای قطره آبیاری گفت: وی

 .شود خاک عمق در آب بیشتر نفوذ و آب روان ایجاد از جلوگیری موجب

 دیگری روش به ای قطره آبیاری سیستم از استفاده از قبل سال چندین درختان که هایی باغ در داشت: اظهار وی

 بریم، بکار را ای قطره آبیاری یکباره به اگر قبلی، آبیاری روش با ها یشهر گرفتن خو و رشد دلیل به انددهش آبیاری

 خود یاهان،گ ریشه سیستم که است بعد به چهارم یا سوم سال در فقط د،شومی مشکل دچار اول یهاسال در گیاه

 .کرد خواهد هماهنگ جدید روش با را

 به و دکن پیدا ادامه نیز لیقب آبیاری ای، ه قطر آبیاری مانهسا اندازی راه با همزمان است الزم بنابراین افزود: رحیمی

 .شود کم قبلی آبیاری استفاده زمان مرور

 های روش سایر با مقایسه در آبیاری نوع این در کود مصرف میزان افزود: آبیاری نوع این مزایای خصوص در وی

 ت،اس باال آبیاری نوع این رد آب راندمان شود، مدیریت درستی به اگر است، کمتر گیاهان آبیاری

 آب انندم بازیافت قابل غیر بآ از نیست، ضروری زمین سطح کردن تراز و کردن مسطح روش این در گفت: وی

 کاهش هرز یها علف رشد است، کم ای قطره آبیاری در خاک فرسایش کرد، استفاده اطمینان با انتومی فاضالب

 .دشومی کنترل نازل هر خروجی با و است تیکنواخ بسیار آب توزیع یابد، می چشمگیری

 گیاهانی مهه بین مساوی طور به آب های قطره گفت: نیز بارانی آبیاری خصوص در کشاورزی بخش کارشناس این

 محصوالت یبرا باران شبیه آب تأمین روش یک بارانی آبیاری .دشومی توزیع ،انددهش کاشته زمین یک در که

 .است گیاهان آبیاری های روش کارآمدترین از یکی بارانی آبیاری است، زراعی

 که شنی های اکخ برای آبیاری نوع این اما هستند مناسب خاک انواع برای بارانی آبیاری اگرچه افزود: رحیمی

 راحتی به که ایه خاک و شور های خاک برای بارانی آبیاری هستند، مناسب بسیار است باال آن در آب نفوذ سرعت

 .نیست مناسب چندان ندشومی پوسته پوسته
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 نوین آبیاری توسعه مشکل دولتی؛ تسهیالت کاهش

 شد جدیدی فاز دوار توسعه ششم برنامه در ورکش در آبی کم با مقابله کشاورزی؛ جهاد وزارت رسمی اطالعات طبق

 سازی رها جمله از جدیدی های سیاست و شد بینی پیش بحران این با مقابله برای آب مصرف در جویی صرفه و

 جبران و وری هبهر ارتقای زیرزمینی، های سفره به بخشی تعامل سرزمین، پایداری برای محیطی زیست های حقابه

 .گرفت مانجا نیز آب نامه تراز

 برای زانهخ اسناد با عمومی بودجه و ملی توسعه صندوق محل از درصد 8۵ حداقل توسعه ششم برنامه اساس بر

 درصد ۵۰ هب حاضر حال در رقم این که دشومی داده بالعوض کمک کشاورزان به فشار تحت آبیاری سیستم اجرای

 پرداخت ذشتهگ نسبت به نوین آبیاری برای را بیشتری سهمیه باید کشاورزان حقیقت در یعنی است یافته کاهش

 .کنند

 شارکتیم طرح در کشاورز سهم افزایش ادامه در شمالی خراسان جهادکشاورزی سازمان خاک و آب امور مدیر

 منطقه در کشاورزان درآمدهای کاهش موجب خشکسالی گفت: و کرد عنوان بخش این مشکالت از را نوین آبیاری

 حال کردند می پرداخت را نوین آبیاری طرح سهم از درصد 1۵ تنها گذشته یهاسال در که کشاورزی و است شده

 .ندارد را سهمیه افزایش این توان و کند پرداخت را درصد ۵۰ باید

 و کردند قبالاست نوین آبیاری در دولت مشارکتی طرح از شمالی خراسان در زیادی کشاورزان افزود: سیدی علی

 سامانه به مجهز کمال خرده اراضی بیشتر متاسفانه ولی انددهکر مجهز نوین آبیاری های نهساما به را خود اراضی

 .است شده مشکل شرایط این بردار بهره سهم افزایش با و انددهنش نوین آبیاری های

 است آماده نوین آبیاری یهاطرح اجرای برای استان این کشاورزی اراضی هکتار هزار 6 اینک هم داشت: اظهار وی

 .ارندند اجرا توان مالکان خرده است، اقدام دست در اجرا برای آن از هکتار هزاریک حدود تنها اما

 .شد نخواهد یاجرای کشاورز نقدینگی کمبود دلیل به جاری سال درها طرح از درصد ۵۰ حدود کم دست افزود: وی

 اجرای در اسیاس مشکالت دیگر از را ورمت ادامه در شمالی خراسان جهادکشاورزی سازمان خاک و آب امور مدیر

 که چرا است دهکر مواجه مشکل با راها طرح اجرای نیز هاقیمت افزایش گفت: و دانست نوین آبیاری سامانه طرح

 .شد خواهند مواجه مالی منابع تامین مشکل با اجرا حین در برداران بهره
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 خواهد رت شدید آینده یهاسال در خشکسالی اشت:د اظهار و شد بخش این در دولت بیشتر حمایت خواستار وی

 دولت سوی از التتسهی و اعتبارات نیازمند این که کنیم عمل درست آبی منابع مدیریت برای اینک هم از باید شد

 .ندارند اجرایی توان هستند مالک خرده بیشتر که استان برداران بهره که چرا است

 مدیریت در ات خواست کشاورزان از شمالی خراسان جهادکشاورزی زمانسا مهندسی و فنی و خاک و آب امور مدیر

 هستیم مواجه کلمش با بعضا دولتی بخش در مالی تامین برای که اینک هم افزود: باشند داشته مشارکت بیشتر آب

 .باشند داشته مشارکت بیشتر برداران بهره باید

 آب مدیریت راستای رد هایی بخش در اندتومی قشر این زود:اف و کرد تاکید نیز برداران بهره آموزش و ترویج بر وی

 .شود هزینه ها بندی اولویت به توجه با دولتی اعتبارات تا کند کمک

 

 نوین آبیاری توسعه راهکار یقی؛تشو هایبسته

 و است وینن آبیاری مستعد آن هکتار 9۵ که دارد باغی و زراعی عرصه هکتار هزار ۳44 شمالی خراسان استان

 کشاورزی راضیا از هکتار هزار ۳8 مجموع در و دشومی کشت دیم صورت به اراضی بودن شیبدار بدلیل نیز مابقی

 .است زیادی راه آب از مناسب وری بهره شرایط تا که دشومی آبیاری نوین صورت به استان

 می آبیاری زا مدل این توسعه راهکار را تشویقی های بسته افزایش شمالی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 اجرا قابلیت استان ینا کشاورزی اراضی سطح از هکتار هزار ۵۰ اولیه برآورد طبق داشت: اظهار زمینه این در و داند

 .دارد قرار اولویت در موضوع این که دارد را فشار تحت آبیاری یهاطرح ایبر

 شده تجهیز نوین اریآبی سامانه به استان این کشاورزی اراضی از هکتار هزار ۳8 تاکنون کرد: بیان یوسفی عبداهلل

 2 حدود نهالسا 14۰7 سال تا که شده بینی پیش و است بوده جاری سال در هکتار 8۰۰ میزان این از که است

 اعتبارات خصیصت به بستگی آن تحقق که گیرد قرار نوین آبیاری پوشش زیر کشاورزی اراضی از هکتار ۳۵۰ و هزار

 .دارد
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 آبیاری سیستم یاجرا از دولت اخیر یهاسال در افزود: بانکی تسهیالت بواسطه دولت یهاحمایت روند مورد در وی

 تامین دولت سوی از ها هزینه درصد 8۵ که طوری به داشته، وبیخ یهاحمایت کشاورزی های زمین در نوین

 .کندمی تامین را ها هزینه از درصد 1۵ کشاورز و دشومی

 در جدید یهاطرح اجرای با نوین آبیاری راندمان شاخص گفت: شمالی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .رسید خواهد درصد 47 دودح به جاری سال یهاطرح با و است رسیده درصد 46 به استان

 در آبی، ختلفم منابع از مشروب نوین آبیاری یهاطرح اجرای متقاضیان و برداران بهره تمام کرد: پیشنهاد وی

 طرح تهیه و اتمطالع انجام و پرونده تشکیل به نسبت شهرستان، کشاورزی جهاد مدیریت به درخواست ارایه صورت

 .دشومی اجرا و اعتبار تامین طرح، تایید مراحل طی از پس و دشومی اقدام رایگان صورت به

 شده ابالغ و مصوب نوین آبیاری یهاطرح خصوص در اعتبار ریال میلیارد 6۰۰ جاری سال در کرد: عنوان یوسفی

 .است انجام حال در اجرایی یهاطرح معرفی خصوص در خوبی اقدامات اینک هم است،

 هزار 82 دودح و دارند سکونت روستایی نواحی در استان این نفری هزار 86۳ جمعیت درصد 44 ایرنا، گزارش به

 را شمالی خراسان داقتصا کشاورز از میزان این و هستند فعالیت به مشغول استان این در کشاورزی بخش بردار بهره

 قرار تاثیر حتت ار استان اقتصاد از بخش این اخیر یهاخشکسالی متاسفانه که است داده قرار بخش این محوریت بر

 .است داده

 درصد 4۵ پارسال مشابه مدت به نسبت میزان این که است شده ثبت استان در بارندگی میلیمتر 96.۳ امسال

 48۳ و هزار 2 عمیق، چاه حلقه ۵۵7 و هزار چشمه، 184 و هزار سه از شمالی خراسان آبی منابع و دارد کاهش

 .دشومی تامین قنات رشته 6۳۰ و عمیق نیمه چاه حلقه

 خبر لینک

 

 

 1۰:1۳ ،14۰۰ بهمن 19 - ایرنا

 یافت افزایش درصد 35 گنبدکاووس امسال آبی سال بارش 2-1
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https://www.irna.ir/news/84642995/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 و خشک اقلیم با شهرستان این پاییزی هایبارش مجموع گنبدکاووس هواشناسی اداره رییس - ایرنا - گنبدکاووس

 حجم این ت:گف و کرد اعالم مترمیلی 18۵.7 بهمن 17 تا مهر اول در جاری آبی سال ابتدای از را بیابانی نیمه

 .شد بیشتر درصد ۳۵ قبل سال مشابه بامدت مقایسه در بارش

 در جاری ماه نبهم 17 و 16 روزهای باران بارش به ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه سه روز فرشاد منصور

 شمالی طقمنا زا "سفلی خیرخواجه و کلیجه" در مترمیلی 1۵ از زمانی بازه دراین گفت: و کرد اشاره گنبدکاووس

 .بارید باران شهرستان این "کاکا" روستای جمله از جنوبی مناطق در مترمیلی 49 تا مرزی و

 ۳4.۵ حومه و گنبدکاووس شهر جمله از شهرستان این نقاط سایر در شده ذکر روزهای طی بارش حجم افزود: وی

 ۳2.۵ تمر آی ،19.۳ برون اینچه ،29.7 ریمالسا ایمر ،2۵.4 قویمه چیر ،2۵.۵ سرتپه ایمر ،۳9.4 آباد آق متر،میلی

 .بود 19.8 برون داشلی و

 حبانصا خصوص به کشاورزان خوشحالی سبب بارش حجم این کرد: اضافه گنبدکاووس هواشناسی اداره رییس

 .شد آن شمالی نواحی بویژه شهرستان این مختلف مناطق دیم مزارع

 .دارد باغی و زراعی ضیاار رهکتا هزار 16۵ جمعیت، نفر هزار ۳7۵ با گنبدکاووس

 شهرستان این پاییزه محصول چهار سبز سطح تا سبب گنبدکاووس در جاری ماه بهمن در بارش فقره چند وقوع

 .یابد بهبود "چغندرقند و کلزا روغنی دانه جو، گندم،" شامل

 خشکی تنش و ناکافی بارش سبب به که بود گفته ایرنا خبرنگار به پیش روز 2۰ گنبدکاووس جهادکشاورزی مدیر

 64 حدود فقط شهرستان این در شدهکشت پاییزه زراعت هکتار هزار 14۰ تقریبی مجموع از جاری آبی سال طی

 .دارد سبز سطح آن هکتار هزار

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/11/4/169359936.jpg?ts=1641878960468
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/11/4/169359936.jpg?ts=1641878960468
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 و کلزا روغنی انهد جو، گندم،" محصول چهار شامل پاییزه زراعت کشت فصل ابتدای از بود: افزوده زارع اهللحبیب

 آن تارهک 941 و هزار 6۳ تاکنون که شد کشت محصول هکتار 812 و هزار 1۳9 شهرستان این در "چغندرقند

 .دارد سبز سطح

 سبب به دکاووسگنب پاییزه محصول چهار سبز سطح که گفت ایرنا خبرنگار به اخیر بارش از قبل مسوول مقام این

 .یافت افزایش درصد 7۰ به درصد 4۵ از ماه بهمن در باران خوب بارش فقره 2

 از دامی( و باغی ،)زراعی کشاورزی محصوالت انواع تن میلیون یک بر افزون فرآوری و تولید با ساالنه گنبدکاووس

 .رودمی شمار به بخش این در گلستان استان برتر هایشهرستان

 خبر لینک

 

 

 8:۳9 ،14۰۰ بهمن 2۰ - ایرنا

 شودمی عملیاتی اردبیل استان در کشاورزی و شرب آب تفکیک 3-1

 

 آبی منابع حاد یتوضع به توجه با کشاورزی از شرب آب فکیکت گفت: اردبیل ایمنطقه آب امور مدیر -ایرنا-اردبیل

 .شودمی پیگیری جد به آن شدن عملیاتی و گرفته قرار آب امور هایبرنامه اولویت در استان

 به توجه با کرد: اظهار سواربیله فرمانداری سرپرست با نشست در چهارشنبه روز اناری حیدری علی ایرنا، گزارش به

 در آبی کم مدیریت برای ریزیبرنامه جاری زراعی سال در بارش درصدی 2۳ کاهش جمله از هابارندگی کاهش

 .است انجام حال در استان

https://www.irna.ir/news/84642995/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%DB%B3%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84643657/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/08/4/169443506.jpg?ts=1644317110657
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/08/4/169443506.jpg?ts=1644317110657
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 الزم اقدامات :ردک بیان است، استان آب امور کاری هایاولویت جزء سواربیله سد احداث عملیات اینکه بیان با وی

 کشاورزان سبمنا برداری بهره برای آب عادالنه توزیع جهت نیز مغان زهکشی و آبیاری شبکه سازیآماده برای

 .است شده انجام

 و تعمیر شبکه این است الزم و است شده سپری مغان شبکه تاسیس از زیادی یهاسال اینکه به اشاره با وی

 هتج الیم منابع تخصیص برای الزم هایپیگیری اردبیل ایمنطقه آب شرکت کرد: اظهار شود، اساسی بازسازی

 .است آورده بعمل را شبکه این بازسازی و نگهداری تعمیر، عملیات انجام

 بهره بین در آب دالنهعا توزیع منظور به مغان شبکه انتهای در ذخیره مخازن احداث لزوم به اشاره با اناری حیدری 

 .است گرفته صورت الزم ریزیبرنامه نیز زمینه این در کرد: خاطرنشان برداران

 و آبیاری شبکه انتهای در شهرستان این شدن واقع دلیل به گفت: دیدار این در هم سواربیله مانداریفر سرپرست

 منطقه زانکشاور تا شود بیشتری توجه شبکه طول در آب عادالنه توزیع خصوص در داریم انتظار مغان زهکشی

 .نشوند مشکل دچار

 از برداریبهره خصوص در موثری اقدامات اخیر یهاسال در شدید خشکسالی وجود بال افزود: اصغری صاحبعلی

 داشته تریبیش توجه کشت و مصرف الگوی اصالح خصوص در باید هم کشاورزان و آمده عمل به منطقه آب منابع

 .باشند

 .دارد قرار اردبیل شمال در سوار بیله شهرستان

 خبر لینک

 

 

 8:۵7 ،14۰۰ بهمن 24-ایرنا

 شد ذخیره گلستان آبخیزداری هایسازه در آب مترمکعب هزار 200 و میلیون پنج 4-1

https://www.irna.ir/news/84643657/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84643320/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 گفت: گلستان اریآبخیزد و طبیعی منابع کل اداره داریآبخوان و سیالب کنترل اداره رییس - ایرنا - گنبدکاووس

 روان شدن ریجا و گذشته روز چند باران رگباری هایبارش براثر رسوب و آب مترمکعب هزار 2۰۰ و میلیون پنج

 .شد ذخیره استان این آبخیزداری هایسازه پشت در آب

 باعث بهمن 17 و 16 روزهای هایبارندگی اظهارداشت: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز شادمهری حسن

 کالله، تپه،مراوه کردکوی، بندرگز، هایشهرستان زداریآبخی هایحوضه از برخی در آب روان شدن جاری

 مناطق ینا در موجود خاکی بندهای و مالتی سنگی هایسازه که شد گالیکش و مینودشت آزادشهر، گنبدکاووس،

 .کردند کنترل و مهار را آبروان این از بخشی

 استان آبخیزداری هایپروژه عمده پشت در روز 2 این بارندگی از ناشی هایآبروان میزان به توجه با افزود: وی

 به رامیان بخیزآ حوضه محدوده تا استان غربی مناطق آبخیزداری هایحوضه بیشتر در اما شد رسوب و آب از مملو

 و فوذن زیرزمینی هایسفره به هاسازه پشت شده ذخیره آب حجم از توجهی قابل بخش خاک، بافت نوع دلیل

 .کرد تغذیه را داریآبخوان تاحدودی

 به مناطق سایر در :داد ادامه گلستان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره داریآبخوان و سیالب کنترل اداره رییس

 و آب توجهی قابل حجم و است کمتر زمین به نفوذ خاک ایریزدانه بافت دلیل به استان شرقی نواحی عمده طور

 دکاووس،گنب خاکی بندهای و گیرسرشاخه و مالتی و سنگ هایسازه شامل آبخیزداری هایپروژه پشت در رسوب

 .شد ذخیره مینودشت و گالیکش تپه،مراوه کالله،

 و میلیون یک بندرگز سیالب مدیریت پروژه یک و گیرسرشاخه و مالتی و سنگ سازه چهار در گفت: شادمهری

 هزار 8۰۰ سیالب مدیریت پروژه یک و مالتی و سنگ سازه 1۰ پشت در کردکوی حوضه در و مکعب متر هزار ۳۰۰

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/28/4/169234093.jpg?ts=1638098015640
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/28/4/169234093.jpg?ts=1638098015640
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 و خاکی بندهای شامل آبخیزداری سازه 26 در آب ذخیره میزان تپهمراوه حوضه در و شد ذخیره آب مترمکعب

  .بود مترمکعب هزار ۵۰۰ مالتی سنگ

 خاکیبند 1۰ پشت در رسوب و آب مکعب متر هزار ۵۰۰ و میلیون یک مدت این در همچنین کرد: اضافه وی

 یالبس مدیریت پروژه یک و گیر سرشاخه و مالتی و سنگی سازه 14 در مکعب متر هزار 2۵۰ ووس،گنبدکا

 ینودشت،م چای چهل آبخیزداری حوضه گیرسرشاخه و مالتی و سنگ سازه 1۰ در مکعب متر هزار 2۰۰ آزادشهر،

 مترمکعب هزار 4۰۰ و گالیکش اوغان آبخیز حوضه گیرسرشاخه و مالتی سنگ سازه 1۰ در مکعب متر هزار 2۵۰

 .شد ذخیره کالله آجی کال حوضه خاکی بند ۳2 در رسوب و آب روان

 آب از رصدد 6۰ گفت: گلستان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره داریآبخوان و سیالب کنترل اداره رییس

 .شودمی مینیز یرز سفرهای تغذیه باعث و کندمی نفوذ زمین به استان آبخیزداری هایسازه پشت در شده ذخیره

 حفظ ها،خوانآب تغذیه و خاک در آب نفوذ افزایش خاک، فرسایش از جلوگیری سیالب، مدیریت ایرنا، گزارش به

 جوامع ازیتوانمندس دست، پایین جوامع به جانی و مالی خسارات کاهش حوزه، اکوسیستم زیستی تنوع و منظر

 سطح احدو در تولید افزایش و طبیعی منابع به بستگیوا کاهش روستایی، خانوارهای معیشت افزایش و محلی

 اهداف مهمترین زا پایدار توسعه راستای در ظرفیت و توان اساس بر آبخیز حوزه از بهینه برداری بهره و اراضی

 .است آبخیزداری هایپروژه اجرای

 هزار خاکی، بند 2۰۰ لستان،گ آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره آبخیزداری و فنی معاون بهترک رمضان گفته به

 تاکنون یالبس پخش قالب در پروژه سه و گیر سرشاخه و مالت و سنگ هایپروژه 41۵ گابیونی، هایپروژه ۳۰۰ و

 .است شده اجرا استان این آبخیزداری حوزه در

 و میلیون یک لمعاد سطحی دارای و ای مدیترانه معتدل اقلیم دارای هکتار میلیون 2 از بیش مساحت با گلستان

 هزار 21 و مرتع هکتار هزار 862 جنگل، هکتار هزار 4۵2 بر مشتمل طبیعی منابع های عرصه هکتار هزار ۳۳۵

 متوالی، یهاسالیخشک دلیل به استان این مرزی نوار مراتع از هکتار هزار ۳۳۰ حدود که است ساحلی اراضی هکتار

 بیابانی رضمع در گیاهی پوشش ضعف و ترکمنستان قوم قره های بیابان به نزدیکی و جوی نزوالت بودن پایین

 .دارد قرار شدید شدن
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 همسایه مازندران اب غرب از و شمالی خراسان با شرق از سمنان، با جنوب از ترکمنستان، کشور با شمال از گلستان

 .است

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84643320/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 دوم: بخش 2

 آفات-سموم
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 16:۵7 ،14۰۰ بهمن 19 - ایرنا

 کشور برنج استراتژیک ذخایر تنی هزار 17 افزایش 1-3

 استراتژیک ذخایر یتن هزار 17 افزایش از ایران دولتی بازرگانی شرکت فروش و توزیع دفتر مدیرکل -ایرنا -تهران

 .داد خبر کشور در برنج کاالی

 نسبت ماهدی مانیز مقطع در افزود: «براتعلی حجت» ایران، دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا شنبهسه روز گزارش به

 به برنج عرضه هک است حالی در این است، داشته افزایش کشور برنج استراتژیک ذخایر تن هزار 17 گذشته سال به

 .است بوده همراه درش با هم بازار

 و عرضه امسال ماهدی در مثال عنوان به داشت: اظهار ایران دولتی بازرگانی شرکت فروش و توزیع دفتر مدیرکل

 .است رسیده تن هزار ۳2 به و شده برابر 16 کاالها این بازار تنظیم برای برنج فروش

 پایان تا جاری الس ابتدای از کرد:تصریح و ددا خبر امسال ماههه 1۰ در خارجی برنج تن هزار ۳28 توزیع از وی 

 طریق از االک این از تن هزار 277 از بیش مدت همین در و شده خریداری نیز خارجی برنج تن هزار 268 ماهدی

 .است شده وارد کشور به وارداتی مبادی

 میلیون 2 نزدیک یانهسال رهاآما طبق که است تن میلیون سه به نزدیک برنج به کشور سالیانه نیاز ایرنا، گزارش به

 .شودمی تامین واردات محل از تن میلیون یک تا هزار 8۰۰ بین و داخلی تولیدات محل از تن

 .ستا بوده تن میلیون 1.2 حدود داخلی برنج تولید که دهدمی نشان آمارها خشکسالی دلیل به امسال

 مردادماه یکم از) ماه پنج مدت به خارجی برنج ودور داخلی، کشاورزان از حمایت در ای بخشنامه براساس ساله هر

 .شودمی ممنوع سال( هر ماهدی یکم تا

 خبر لینک

 

 

 17:27 ،14۰۰ بهمن 2۰ - ایرنا

 :خبرداد سردسیری هایمیوه دفتر مدیرکل

 کشور باغات در میوه انواع تن میلیون 20 ساالنه تولید 2-3

https://www.irna.ir/news/84643857/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84643857/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84645331/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84645331/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 ساالنه گفت: یکشاورز جهاد وزارت باغبانی مورا معاونت خشک و سردسیری هایمیوه دفتر مدیرکل -ایرنا -تهران

 .شودمی یخارج و داخلی مصرف بازارهای روانه و تولید کشور باغات در میوه انواع تن میلیون 2۰ از بیش

 و کشمش تی،درخ سیب اینکه بیان با «حسنی داراب» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 هکتار میلیون سه اکنون داشت: اظهار است، جهان کشور 8۰ تا ۳۵ بازارهای به ایران اتیصادر میوه بیشترین پسته

 و رمسیریگ بقیه و خشک و سردسیری هایباغ هکتار هزار 8۰۰ و میلیون یک که دارد وجود کشور در میوه باغ

 .است گرمسیرینیمه

 سطح زا کرد: تصریح کشاورزی، هادج وزارت باغبانی امور معاونت خشک و سردسیری هایمیوه دفتر مدیرکل

 هکتار هزار ۳۵۰ دار،هسته میوه درختان هکتار هزار ۳۰۰ دار،دانه میوه درختان کتاره هزار ۳۰۰ کشور، هایباغ

 .است مختلف محصولی هایگروه با خشک هایمیوه درختان هکتار هزار 8۰۰ ریزمیوه، درختان

 لو،آ شلیل، هلو، زردآلو، مانند دارهسته سیب، و به گالبی، شامل ردادانه میوه درختان انواع شد: یادآور حسنی

 و زرشک گور،ان شامل ریزمیوه درختان و فندق و بادام پسته، گردو، مثل خشک میوه درختان آلبالو، و گیالس

 .است اختهذغال و ازگیل عناب،

 وجود مهم ونهگ 1۵ سردسیری هایوهمی در گفت: کشور، باغات در میوه درختان کشت باالی تنوع به اشاره با وی

 .گیرندبرمی در را رقم 1۵۰ مجموع در که است تجاری رقم 1۰ هاگونه این از کدام هر که دارد

 دفتر کار دستور در هاآن تکثیر که است بقیه از ترمهم رقم 4۰ ارقام این مجموع از داد: ادامه مسوول مقام این

 .دارد قرار کشاورزی جهاد وزارت باغبانی امور معاونت خشک و سردسیری هایمیوه

 تاکید و ارهاش آب بهینه مصرف در مدیریت لزوم و آب منابع کمبود خشکسالی، از ناشی مشکالت وجود به حسنی

 و انگور مانند تربیش تولید با آبیکم با سازگار محصوالت سوی و سمت به کشت الگوی تغییر و هاباغ مدیریت کرد:

 .دارد قرار ارک دستور در بادام

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/12/20/4/156837775.jpg?ts=1587392073966
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/12/20/4/156837775.jpg?ts=1587392073966
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 که است شده گرفته نظر در بَرآبکم گونه هشت کشت دار،شیب هایزمین در کشور هایباغ توسعه برای افزود: وی

 .یابدمی اختصاص بادام و انگور کشت برای باغی هایزمین این از نیمی برافزون

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 19-14:2۵- جوان خبرنگاران هباشگا

 

 است موجود هاانبار در زمینیسیب تن هزار 600 رسید/ تن لیونمی 5.5 به زمینیسیب تولید 3-3

 600 که شده تولید کشور در زمینیسیب تن هزار 500 و میلیون 5 تا 5 امسال گفت: زراعت امور معاون

 .است شده صادر میزان این از تن هزار

 تا تولید امکان چند هر است، کشور زمینیسیب نیاز تن میلیون 4.۵ ساالنه گفت: مهاجر  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .دارد وجود کشور در هم تن میلیون 1۰ حدود

 هزار 6۰۰ و است موجود هاانبار در زمینیسیب تن هزار 6۰۰ اکنون هم کشاورزی، جهاد زراعت امور معاون گفته به

 تن هزار ۵۵۰ انمیز این از که است تولید حال در خوزستان و کرمان جنوب لهجم از جنوبی یهااستان در دیگر تن

 .شود کشت باید آینده سال در که است بذری

 صادرات و تواردا جلوی وقت هیچ که است آن بر نظرشان کشاورزی جهاد وزیر گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .باشد داشته وجود داخل تولید از حمایت برای شناور صورت به تعرفه تنها و نشود گرفته

 و پیاز فرنگی، گوجه جمله از صیفی و سبزی محصوالت دالر میلیون ۳۰۰ و میلیارد یک ساالنه مهاجر، گفته طبق

 اختیار در را آن تا هستیم محصوالت کردن دار شناسنامه دنبال به اکنون هم و شودمی صادر کشور از زمینیسیب

 .دهیم قرار مبدا هایکشور

https://www.irna.ir/news/84645331/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/8055482/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DB%B6%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
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 که شده تولید کشور در زمینیسیب تن هزار ۵۰۰ و میلیون ۵ تا ۵ امسال کشاورزی، جهاد وزارت اعالمی آمار طبق

 .است شده تکمیل صادراتی ظرفیت وجود این با که شده صادر میزان این از تن هزار 6۰۰

 شنبه نجپ روز دجها وزارت مسئوالن اذعان بنابر که رسید خود اوج به زمینیسیب قیمت اخیر هایهفته طی

 تومان هزار 1۰ نرخ با زمینیسیب عرضه شنبه روز از منظور بدین که شد اتخاذ بازار تنظیم خصوص در تصمیماتی

 .شد آغاز میادین در

 محصول این بازار یمتنظ برای که کرده اعالم کشاورزی جهاد وزارت انبارها، در تولید و ذخایر بودن کافی وجود با

 .شود وارد ینیزمسیب تن هزار 1۰۰

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 19-12:2۵- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 زراعت بخش به کشاورزی محصوالت تولید از تن میلیون 91 اختصاص 4-3

 .دارد اختصاص زراعت بخش به کشاورزی محصوالت تولید درصد 75 گفت: زراعت امور معاون

 تن میلیون 12۰ مجموع از گفت: کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون مهاجر علیرضا  -جوان خبرنگاران باشگاه

 در که هستیم آن دنبال به زراعت امور معاونت در افتد.می اتفاق زراعت بخش در تن میلیون 91 کشاورزی، تولید

 کارخانه احداث امر این الزمه و برسیم خودکفایی به داخل در آینده سال دچن در شکر همچون صنعتی محصوالت

 .است خوزستان و گلستان در

https://www.yjc.news/fa/news/8055482/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DB%B6%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8055259/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B9%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%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%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA
http://www.yjc.news/
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 به شکر نت هزار ۵۰ و میلیون 2 حدود تولید با 96 سال در تولیدی هایتشکل و انجمن اعالمی هایآمار طبق

 .درو بین از مهم تاورددس این مجدد تا شد موجب نامناسب گذاری قیمت که رسیدیم نسبی خوداتکایی

 محصوالت رینت پرحلقه از یکی که است زراعت معاونت هایبرنامه دیگر از پنبه کشت در خودکفایی گفت: مهاجر

 .گیردمی قرار تاثیر تحت تولید نشود، توجه هاحلقه این از هریک به اگر که دنیاست کشاورزی

 کمباین تعدادی تواردا دنبال به برداشت عملیات بودن بر هزینه به توجه با گوید:می کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .یابد کاهش هاهزینه تا هستیم

 14 حبوبات، تن زاره 8۰۰ شلتوک، و ایدانه ذرت برنج، جو، گندم، تن میلیون 2۳ ساالنه زراعت معاونت اعالم بنابر

 تن لیونمی 7.۵ سبزیجات، تن میلیون 21 چغندر، و نیشکر پنبه، کلزا، همچون صنعتی محصوالت تن میلیون

 .شودمی تولید ایعلوفه نباتات تن میلیون 2۵ و جالیزی

 است، شدنی داخل در پنبه خودکفایی پتانسیل کشاورزی بخش کارشناسان و پنبه تولیدکنندگان گفته طبق

 به فعلی یطشرا در و شدمی صادر گلستان استان از پنبه تن هزار 1۰۰ تنها دور چندان نه یهاسال در کمااینکه

 .ستا برخوردار باالیی اهمیت از مکانیزاسیون توسعه برداشت، فصل در تولید هایهزینه افزایش سبب

 خبر لینک

 

 

 12:۳9 ،14۰۰ بهمن 24-ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزارت یهااستان مدیرکل

 شودمی تولید استان 15 در کشور کشاورزی محصوالت درصد 70 5-3

https://www.yjc.news/fa/news/8055259/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B9%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%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%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84649675/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%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%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84649675/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%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%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 غذایی اقتدار به بیدستیا اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزارت یهااستان امور هماهنگی مدیرکل -ایرنا -سنندج

 ستانا 1۵ در کشاورزی محصوالت درصد 7۰ گفت: است، سیزدهم دولت در کشاورزی جهاد وزارت اصلی شعار

 .است ضروری امری هااستان این به ویژه توجه و حمایت که شودیم تولید کشور

 در کردستان زیکشاور جهاد سازمان رییس معارفه و تقدیر مراسم در یکشنبه روز محمدی هوشنگ ایرنا، گزارش به

 از کیی هم کردستان که شودمی تولید استان 1۵ در کشور کشاورزی محصوالت درصد 7۰ داشت: اظهار سنندج

 خواهیم آینده یهاسال طی آن در تولید افزایش شاهد استان این آبی اراضی سطح افزایش با شک بی و است آنها

 .بود

 در همچنان ببرند ار سود کمترین خود تولید از شاید اینکه به علم با کشور کشاورزی بخش کنندگان تولید گفت: او

 .ارندد اساسی نقش ایرانی میلیون 8۵ ییغذا سفره کردن رنگین در و هستند مشغول تولید به عرصه این

 با بتوانیم امیدواریم ولی کنندمی پیدا حضور هم گرانیواسطه و دالل افتدمی اتفاق تولید هرجایی کرد: اضافه وی

 در کنندگان مصرف و تولیدکنندگان برای را عدالت و کوتاه کشاورزی بخش در را دالالن دست داریم که هاییبرنامه

 .کنیم اهمفر بخش این

 کشاورزی بخش در سیزدهم دولت شعار اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزارت یهااستان امور هماهنگی مدیرکل

 نظامی اقتدار رایمج از کشورمان اسالمی، انقالب پیروزی از سال 4۳ گذشت از بعد گفت: است، غذایی اقتدار تحقق

 .دارد گفتن برای رفح المللی بین مجامع در حوزه این در و کرده عبور

 به غذایی اقتدار به ابیدستی افزود: کردیم، ریزیبرنامه هم غذایی اقتدار به دستیابی برای اینکه به اشاره با محمدی

 .است زیکشاور بخش در پایدار اشتغال و ثروت تولید کشور، برای آوری ارز پایدار، غذایی امنیت معنای

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/05/4/169252702.jpg?ts=1638699211742
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/05/4/169252702.jpg?ts=1638699211742
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 امورات ددرص 9۵ از بیش که داریم کشاورزی بخش در تولیدکننده رهزا ۵۰۰ و میلیون چهار شد: یادآور وی

 .دهندمی انجام را کشور کشاورزی

 شدن زینجایگ حال در شهری کشاورزی دنیا در گفت: کشاورزی جهاد وزارت یهااستان امور هماهنگی مدیرکل

 .رودمی پیش اقتصادی سمت به معیشتی کشاورزی یعنی است سنتی کشاورزی

 تولید با آینده در است گیری شکل حال در کشاورزی بخش در که تحوالتی و تغییر با کرد: افهاض محمدی

 نیاز بی خشب این در کاالها از بسیاری واردات از شهری مختلف هایمکان و هاآپارتمان در کشاورزی محصوالت

 .شد خواهیم

 گرفته قرار شاورزیک جهاد وزارت کار دستور رد غذایی امنیت به دستیابی برای اساسی محور پنج اینکه اعالم با وی

 شاورزی،ک اراضی کردن سنددار قراردادی، کشاورزی کشاورزی، اطالعات و داده رصدخانه تدوین گفت: است،

 .است وزارتخانه این هایبرنامه ترین محوری از غذایی دیپلماسی و گذاری سرمایه

 اطالعات و داده رصدخانه نزدیک ایآینده در افزود: یکشاورز جهاد وزارت یهااستان امور هماهنگی مدیرکل

 تجمیع نهساما یک در کشاورزی حوزه در موجود های سامانه همه آن نتیجه در و کندمی بکار آغاز کشاورزی

 .شودمی

 جهاد سازمان رییس مطلوب عملکرد از رضایت دلیل به داشت: اظهار هم سخنانش از دیگری بخش در محمدی

 تغییر برای مطالباتی دشومی عوض دولتی هر که آنجا از ولی نداشتیم را او تغییر بنای کردستان ناستا کشاورزی

 .دهیممی تحوالت و تغییر این به تن لذا دشومی ایجاد جامعه در مدیران

 جهاد سازمان رییس عنوان به جهادکشاورزی وزیر نژادساداتی سیدجواد سوی از حکمی طی اسکندری پیمان

 .تاس داشته برعهده را استان روستایی تعاون مدیریت این از پیش وی شد، منصوب کردستان کشاورزی

 لوح هدایا با که داشت عهده بر را کردستان کشاورزی جهاد سازمان مسوولیت سپری فرید محمد این از پیش

 .شد قدردانی پست این در او ساله 2 زحمات از سپاسی

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84649675/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%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%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 17:2۰ ،14۰۰ بهمن 2۳-ایرنا

 یافت افزایش درصد 80 به گنبدکاووس پاییزه زراعت سبز سطح 6-3

 

 چند الیتفع نتیجه در که گفت گلستان استان شرق در گنبدکاووس جهادکشاورزی مدیر - ایرنا - گنبدکاووس

 و جو ندم،گ اصلی محصول سه شامل شهرستان این پاییزه زراعت سبز سطح ماه، بهمن طی باران بارشی سامانه

 .یافت افزایش درصد 8۰ به 4۵ از اکلز روغنی دانه

 آبی سال بتدایا از داشت: اظهار اسالمی جمهوری خبرگزاری خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز زارع اهلل حبیب

 زراعت کتاره هزار 14۰ تقریبی مجموع از خشکی تنش و ناکافی بارش سبب به امسال( دی پایان تا )مهر جاری

 .داشت سبز سطح آن درصد 4۵ معادل هکتار هزار 64 حدود فقط گنبدکاووس در شده کشت پاییزه

 نیز و دش گیاه رشد و خاک رطوبت افزایش سبب که جاری ماه بهمن در باران بارش فقره چند طی افزود: وی

 هکتار زاره 118 حدود به گنبدکاووس پاییزه زراعت سبز سطح اکنون کشاورزان، توسط گیاه ایتغذیه اقدامات

 .است یافته افزایش رصدد 8۰ معادل

 هکتار هزار 24 از درصد 6۳ گندم، شده کشت مزارع هکتار هزار 1۰8 مجموع از درصد 9۰ اکنون کرد: اضافه زارع

 سبز سطح وسگنبدکاو در کلزا روغنی دانه شده کشت مزارع هکتار هزار هفت از درصد 8۵ و جو شده کشت مزارع

 .دارند

 در آن بزس سطح و پاییزه زراعت کشت خشکسالی و بارشی کم سبب به اریج آبی و زراعی سال در وی، گفته به

 .شد واهدخ منجر سطح واحد در درصد 1۵ تا 1۰ بین تولید کاهش به امر این که افتاد تاخیر به گنبدکاووس

https://www.irna.ir/news/84648731/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/4/169459403.jpg?ts=1644669768663
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/4/169459403.jpg?ts=1644669768663
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 شکاه از بخشی توانمی تقویتی شیمیایی کودهای برخی از استفاده با داد: ادامه گنبدکاووس جهادکشاورزی مدیر

 .ردک خواهد بیشتر کشاورز برای را تولید هزینه هانهاده این باالی قیمت اما کرد جبران را تولید

 و کرد شارها نیز کرده بینی پیش جاری هفته و ماه بهمن برای هواشناسی سازمان که روپیش هایبارش به زارع

 .نندک استفاده گیاه رشد رایب )پتاس( تقویتی و سرک کودهای از هابارش از پس باید کشاورزان گفت:

 با رو پیش ویج شرایط به باتوجه پاییزه زراعت زودکاشت مزارع در هرز هایعلف با مبارزه برلزوم همچنین وی

 دهی گل به آنها مزرعه درصد 2۰ تا 1۰ که نیز کلزاکار کشاورزان افزود: و کرد تاکید کش علف سموم از استفاده

 ناسانکارش توسط شده توصیه هایکش قارچ از و باشند "ساقه سفید دگیپوسی" بیماری مراقب باید رسیده

 .نمایند استفاده

 مجموع یرنا،ا خبرنگار با گو و گفت در جاری بهمن 19 گنبدکاووس هواشناسی اداره رییس فرشاد منصور همچنین

 17 تا مهر اول یعنی ریجا آبی سال ابتدای از را بیابانی نیمه و خشک اقلیم با شهرستان این پاییزی هایبارش

 قبل سال مشابه بامدت مقایسه در که بارش حجم این از مترمیلی 8۳ بود: گفته و اعالم مترمیلی 18۵.7 را بهمن

 .است باریده جاری ماه در است، بیشتر درصد ۳۵

 نیمه و شکخ یماقل دارای باغی، و زراعی اراضی هکتار هزار 162 داشتن با گنبدکاووس نفری هزار ۳7۵ شهرستان

 .است بیابانی

 از دامی( و باغی ،)زراعی کشاورزی محصوالت انواع تن میلیون یک بر افزون فرآوری و تولید با ساالنه گنبدکاووس

 .رودمی شمار به بخش این در گلستان استان برتر هایشهرستان

 برخ لینک

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84648731/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 1۳:۵۵ ،14۰۰ بهمن 21-ایرنا

 کندمی تامین را کشور غذایی سبد درصد 12 مازندران: استاندار 7-3

 

 استان این در رزیکشاو بویژه اقتصادی هایبخش در ماندگیعقب جبران خواستار مازندران استاندار - ایرنا - ساری

 این کشاورزی شبخ اهمیت نشانگر که کندمی تامین را کشور غذایی سبد درصد 12 افتخار با مازندران: گفت و شد

 .است استان

 صورت به هک استان کشاورزی طرح ۵9 افتتاح مراسم در پنجشنبه روز پور حسینی محمود سید، ایرنا گزارش به

 هوش این و دارد تیاراخ در را کشور کشاورزی اراضی از درصد 2.۵ تنها مازندران: افزود، شد برگزار آمل در متمرکز

  .دارد کشور غذایی امنیت در مهمی نقش آنها کشاورزی که است ندرانیماز جوانان قدرت و باال

 برداشتن و داخلی تولید به دادن رونق سیزدهم دولت سیاست که این بر تاکید با مازندران در دولت عالی نماینده

 .است وزهح این در موانع رفع و کشاورزی بخش توسعه هم سیاست این اول اولویت: گفت، است آن راه سر از موانع

 انقالب پیروزی رد کشاورزان نقش: افزود و کرد یاد امروز جهان در قدرت مولفه ترین مهم عنوان به تولید از وی

 بویژه لیداخ تولیدات با گذشته سال 4۳ طی چون است بوده پررنگ و بارز اسالمی نظام استحکام و اسالمی

 .یمکن خنثی را آمریکا های تحریم توانستیم که بود کشاورزی

 های بخش کنندگان دتولی اختیار در باید کشور امتیازات و امکانات تممی که این بر تاکید با مازندران استاندار

 رونق هتج در باید است گری انقالب مدعی که هرکسی امروز: گفت، گیرد قرار گردشگری و سنعتی، کشاورزی

 .کند تالش آن راه سر از موانع رفع و تولید

 در تاسفانهم ولی است کرده رشد دینی و فرهنگی نظامی، علمی، های زمینه همه در اسالمی بانقال: افزود وی

 .تاس بوده حوزه این در سلیمانی قاسم حاج تفکر خالی جای دلیلش که است مانده عقب اقتصاد حوزه

https://www.irna.ir/news/84646188/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/10/4/169450678.jpg?ts=1644488673698
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/10/4/169450678.jpg?ts=1644488673698
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 استان در یژهوب کشور تولیدی بخش ارتقا و رشد سلیمانی قاسم حاج مکتب از تاسی با باید ما: گفت پور حسینی

 ای برنامه چنین نیز دولت خوشبختانه و دهیم قرار اولویت در، است برخوردار فراوانی های نعمت از که را مازندران

 .دارد

، دریا داشتن جمله زا الهی مواهب همه این با مازندران که نکته این بر تاکید با مازندران در دولت عالی نماینده

 پشت نگاه دبای مازندرانی جوانان: کرد تصریح، ببرد رنج بیکاری معضل از دنبای مناسب هوای و آب و جنگل

 دارد تولید از زدهمسی دولت که حمایتی به توجه با و بروند تولید سمت به و کنند دور خود از را اداری میزنشینی

  .کنند کسب تولید راه از باالیی درآمدهای انندتومی

 

  کشاورزی شدن صنعتی ضرورت

 شد استان زیکشاور بخش در کار و کشت قدیمی و سنتی های شیوه از خروج خواستار همچنین مازندران استاندار

 پیشرفت با زیرا بدیا سوق صنعتی سمت به و بشود خارج سنتی حالت از رفته رفته باید استان کشاورزی کرد: بیان و

 .مانیم می عقب منطقه های کشور سایر از نشویم خارج محصوالت تولیدات سنتی حالت از اگر اخیر

 و پژوهشی زمینه در ها هدانشگا ظرفیت از باید: افزود، است رفته شدن رقابتی سمت به جهان که این بیان با وی

 مسیر تا دکنن ورود دانشگاهیان همه باید کشاورزی محصوالت تولیدات توسعه برای و شود استفاده کشاورزی

 .بگذاریم سر پشت را سنتی شیوه به تولیدات

 آرام را سنتی رهایمسی: گفت، برود کشاورزی صنعتی تولیدات سمت به مازندران باید اینکه بر تاکید با پور حسینی

 سرعت به نتوانیم راگ که دارند حوزه این در جدی بسیار رقابت ما منطقه کشورهای امروز که بگذاریم سر پشت آرام

 .هستیم عقب دهیم، قرار کشاورزی صنعتی مسیر این در

 امروزه: افزود و کرد اشاره، شد ایجاد جاری سال در کشور کشاورزی محصوالت از بعضی برای که مشکلی به وی

 کشور زیرا داریم شدن صنعتی به نیز خود محصوالت صادارت برای ما و دارند ما با جدی رقابت منطقه اورزانکش

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/10/3/169450601.jpg?ts=1644486940369
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/10/3/169450601.jpg?ts=1644486940369
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 دهند می قرار اریابی مورد شده استفاده کود میزان و آبدهی نحوه جمله مختلف جهات از را ما محصوالت مبدا های

  .است سنگین و خطیر بسیار کشاورزی بخش در ما ماموریت رو این از و

 برداری بهره تومان یونمیل 6۳7 و میلیارد 2۵2 بر بالغ اعتباری با مازندران استان کشاورزی پروژه ۵9 مراسم این در

 .شد

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۳-14:4۵- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 گندم کشت زیر تهران استان اراضی از هکتار هزار 46 8-3

 زیدر  هکتدار  هدزار  30 حددود  گندم، کشت زیر استان اراضی هکتار هزار 46 از بیش امسال گفت: بهنیا

 .است یافته اختصاص کلزا کشت به هکتار هزار 2 حدود و رفته جو کشت

 ۵.۵ کلزا و تن ۵ تا 4.۵ جو تن، 6 نرمال آبی شرایط در گندم عملکرد متوسط گفت: بهنیا - جوان خبرنگاران باشگاه

 .است هکتار در تن

 هزار ۳1 و گندم کشت هکتار هزار 4۳ حدود تهران استان در گذشته زراعی سال که دهدمی نشان تولید آمارهای

 .داشتیم جو کشت هکتار

https://www.irna.ir/news/84646188/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8046198/%DB%B4%DB%B6-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://www.yjc.news/
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 س طحی  هایبآ را استان نیاز مورد مزارع آب درصد 4۰ آنکه به توجه با گفت: تهران استان جهاد زراعت امور مدیر

 .دارد عملکرد در بسزایی تاثیر پاییز و بهار در مناسب اقلیمی شرایط بنابراین د؛شومی شامل

 ای ن  ب ا  هک شده تولید تهران استان در گندم تن هزار 2۰۰ گذشته زراعی سال در جهاد وزارت مسئوالن گفته طبق

 .دارد اختصاص تهران استان به کشوری نخست رتبه وجود

 .ندارد وجود تامین در مشکلی کشاورزان، سرک کود تامین به توجه با گفت: بهنیا

 را س تان ا نی از  مورد مزارع آب درصد 4۰ آنکه وجود اب کشاورزی بخش اندرکاران دست و مسئوالن نظر اظهار طبق

 ک ه  راچ   دارد؛ بس زایی  ت اثیر  آب ت امین  و تولید عملکرد در مناسب بارندگی رو این از د،شومی شامل سطحی آب

 .است تهران استان اولویت شرب آب تامین

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8046198/%DB%B4%DB%B6-%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%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
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 چهارم: بخش 4

 بیعیطعمناب و اقلیم
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 پنجم: بخش 5

 هاقیمت و بازار
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 14۰۰ بهمن 18-14:1۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رسد می تن هزار 200 به قارچ تولید تومان/ هزار 50 قارچ کیلو هر منطقی نرخ 1-5

 ارچق عرضه عرضه، و تولید مساعد شرایط به توجه با گفت: خوراکی قارچ دهندگان پرورش انجمن رئیس

 .است داران مغازه سودجویی از ناشی تومان هزار 70 تا 60 های نرخ با

 تومان هزار 42 تا ۳۵ هافروشی عمده در فله قارچ کیلو هر کنونی قیمت گفت: رجبی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است نداشته تفاوتی اخیر های ماه به نسبت که بوده

 است؛ وشندگانفر ادهاستف سوء از ناشی و گرانفروشی تومان هزار 7۰ تا 6۰ نرخ با قارچ کیلو هر عرضه او، گفته به

 .شود عرضه باید تومان هزار ۵۰ تا 4۵ نرخ با حداکثر که چرا

 حالی در د،شومی ضهعر تومان هزار 7۰ تا ۵۵ بازار در قارچ کیلو هر قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 .ستا شده گرانفروشی به منجر مناطق برخی در پایین دسترسی قارچ دهندگان پرورشانجمن گفته طبق که

 نسبت درصدی 2۰ تا 1۵ افزایش با تولید که است آن از حاکی برآوردها گفت: قارچ دهندگان پرورش انجمن رئیس

 .برسد تن هزار 2۰۰ تا 19۰ به قبل سال به

 .داد خبر تهران استان در فله قارچ تن 6۰ تا 4۰ روزانه توزیع از رجبی

 گرانفروشی و باالست قیمت اما قبل، سال مشابه مدت به سبتن درصدی 2۵ تا 2۰ عرضه و تولید افزایش رغم علی

 .ندارد تولیدکننده به ارتباطی موضوع این مسئوالن، گفته بنابر که دهدمی رخ بازار سطح در

 خبر لینک

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8051307/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8051307/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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 14۰۰ بهمن 18-۰8:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ کار به دست کشاورزی جهاد وزارت

 شد آغاز نیایرا برنج اینترنتی عرضه برنج؛ و زمینیسیب بازار تنظیم 2-5

 تمحصوال این حضوری و مجازی عرضه برنج، و زمینیسیب بازار در تعادل برای کشاورزی جهاد وزارت

 .کرد آغاز را

 حدود الامس اوایل که محصولی آوردند؛ در سر گرانی، خاک از هم زمینیسیب هایجوانه  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .کرد پیدا چشمگیری نرخ افزایش گذشته روز چند طی شدمی فروخته تومان پانصد و هزار 4

 تومان هزار 12 حدود به بارتره میادین در محصول این قیمت که دهدمی نشان بازار فروشندگان از ما پرسوجوی

 .است رسیده

 و رفتمی هم ترباال قیمت شهر سطح هایمغازه در بود؛ بار تره و میوه عرضه مراکز به مربوط هاقیمت این البته

 .کردندمی مطرح را تومان هزار 16 از بیش یهاقیمت گاهی

 .کند زریقت بار تره و میوه میادین به مصوب نرخ با را زمینیسیب کشاورزی جهاد وزارت تا شد باعث همین

 لزوم بر مبنی دولت تأکید و زمینیسیب قیمت یراخ نوسانات به توجه با بار، تره و میوه میادین سازمان اعالم طبق

 1۰ کیلوگرم ره قیمت با بار تره و میوه میادین در زمینیسیب دیروز صبح از تقاضا، پر محصول این قیمت ثبات

 .رسدمی فروش به تومان هزار

 در که محصول ینا ه؛آمد پایین کمی هاقیمت شد.می رعایت تومان هزار 1۰ نرخ رفتیم؛ باروتره میوه میادین سراغ

 تومان هزار 8 دودح با راحتی به امروز شدمی عرضه اصلی میادین در تومان هزار 1۰ باالی نرخ با قیمت اوج زمان

 .گیردمی قرار محصول این فروشندگان دسترس در

 !است خالی کشور زمینیسیب انبارهای از نیمی

https://www.yjc.news/fa/news/8053766/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 به توجه با :گفت بازار در زمینیسیب عرضه نرخ کاهش دتایی ضمن بارفروشان اتحادیه رئیس نژاددارایی مصطفی

 شده خالی زمینیسیب انبارهای درصد ۵۰ حدود باشد. هم هاانبار کردن پر فکر به جهاد وزارت باید عرضه افزایش

 .است

 .دش باز بزمینیسی تن هزار 1۰۰ برای واردات درهای کشاورزی؛ حهاد وزارت اعالم با هم هاانبار کردن پر برای

 تن هزار 1۰۰ شد مقرر گفت: کشاورزی جهاد وزارت رسانیاطالع و عمومی روابط مرکز رئیس رضازاده علیرضا

 نباتات حفظ مانساز نظارت تحت و ایقرنطینه نامه شیوه رعایت با کشور از خارج شده گواهی مزارع از زمینیسیب

 .شود کشور وارد بذری و خوراکی صنعتی، مصارف برای

 برنج انواع داشته قیمت افزایش که نبود کاالیی تنها زمینیسیب آمار مرکز توسط شده ارائه هایآمار اساس بر اما

  .است شده گران سال ابتدای به نسبت هم

 97۰۰ که بوده تومان ۵1۰۰ حدود متوسط طور به پارسال دی در زمینیسیب کیلو هر قیمت گزارش این طبق

 .است شده ثبت امسال دی در کیلو هر در تومان 6۰۰ و هزار 1۰ نرخ و رسیده امسال آذر در تومان

 .است خورده قیمت هم تومان ۵۰۰ و هزار 1۳ تا امسال دی در زمینیسیب کیلو هر

 بخرید اینترنتی را ایرانی برنج کشور/ بازار به برنج تزریق

 شده آغاز ایلندیت و هندی ستانی،پاک برنج عرضه قبل ماه 2 از روستایی تعاون سازمان معاون شاهیعرب گفته طبق

 .شودمی عرضه امروز از هم ایرانی برنج و

 .شد خواهد نجاما هوشمند عرضه قالب در که داد خبر مصوب نرخ با برنج اینترنتی خرید امکان از هم نژادساداتی

 توزیع برنج شداب الزم که میزان هر به و نداریم برنج توزیع در محدودیتی هیچ ما گفت: کشاورزی جهاد وزیر 

 .شودمی انجام هااستان سایر و تهران در هوشمند صورت به نیز خارجی برنج توزیع راستا همین در کرد. خواهیم

 شدن دار امهاد انتظار در بسیاری و داد جواب که زمینیسیب مورد در میادین بر نظارت و عرضه کنترل سیاست

 .داشته مناسبی اثربخشی تواندمی هم برنج عرضه بر روش همین اعمال هستند. آن نرخ کاهش روند

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8053766/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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 14۰۰ بهمن 17-2۰:۳9-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 داد کاهش را زمینیسیب قیمت عرضه، افزایش برنج/ و زمینیسیب بازار به دولت ورود 3-5

 به محصوالت این بازار تا است کرده خارجی برنج توزیع افزایش و زمینیسیب واردات به اقدام دولت

 .برسد تعادل

 عرضه هم هاقیمت کنترل و برنج بازار مشکل حل برای یدگومی رزیکشاو جهاد وزیر  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است داده قرار کار دستور در را آنالین فروش و بازاری تنظیم برنج

 .دشومی وارد محصول این قیمت در تعادل ایجاد منظور به هم زمینیسیب تن هزار 1۰۰ همچنین

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 17-14:۵1-جوان خبرنگاران باشگاه

 

https://www.yjc.news/fa/news/8053536/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%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%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8053536/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%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%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8053536/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%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%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%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%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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 است موجود هاانبار در زمینیسیب تن هزار 600 4-5

 زودی به و است موجود هاانبار در زمینیسیب تن هزار 600 اکنون هم گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 .شودمی بازار وارد کشور جنوبی مناطق از زمینیسیب

 است موجود هاانبار در زمینیسیب تن هزار 6۰۰ اکنون هم گفت: نژادداتیسا جواد سید  -جوان خبرنگاران باشگاه

 هیچ وجود این با که شودمی بازار وارد جیرفت و خوزستان جمله از کشور جنوبی مناطق زمینیسیب زودی به و

 .نداریم زمینه این در مشکلی

 ترینمهم گذارد.می راث بازار بر اقلیمی ایطشر مواقع برخی و است دار مدت زراعی برنامه گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 .است داخل بازار تنظیم کشاورزی بخش در موضوع

 .کنیممی وارد هم محصول هستیم، تولیدکننده که حال عین در او، گفته به

 از کشاورزی هادج وزارت و رسید تومان هزار 1۵ باالی به هامغازه در زمینیسیب کیلو هر قیمت اخیر هایروز طی

 .است کرده آغاز را تومان هزار 1۰ مصوب نرخ با زمینیسیب عرضه دیروز،

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 17-14:14-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مشخص برنج کمبود علت 5-5

 .یافت کاهش درصد 30 تا 20 برنج تولید خشکسالی، شرایط به توجه با گفت: کشاورزی جهاد وزیر

https://www.yjc.news/fa/news/8053298/%DB%B6%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8053298/%DB%B6%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-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8053240/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
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 توزیع در محدودیتی و شده آغاز دیروز از ایرانی برنج هوشمند توزیع گفت: نژادساداتی  -جوان خبرنگاران باشگاه

  .نداریم برنج

 محل از ازار،ب کسری مابقی و شده تولید کشور در برنج تن میلیون 2.2 تاکنون کشاورزی، جهاد وزیر گفته به

 محصوالت زیعتو تا تولید زنجیره تمام و است کشاورزی جهاد وزارت وظایف جزو بازرسی شود.می تامین واردات

 و کنیممی رصد و بررسی را عرضه مراکز و هاانبار ها، کوبی شالی مزارع، برنج حوزه در شود.می رصد را کشاورزی

 .است کار دستور در هانظارت افزایش

 به توجه با سید.ر خود اوج به اخیر هایماه طی که شد روروبه بازار در نوساناتی با برنج قیمت سال ابتدای از

 نبالد به خصوصی بخش همکاری با جهاد وزارت مسئوالن قبل، سال به نسبت تولید رصدید ۳۰ تا 2۰ کاهش

 .هستند بازار تنظیم

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 17-12:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 دشومی اعالم هفته این بندیقطعه مرغ مصوب قیمت 6-5

 .دشومی اعالم هفته این اتحادیه همکاری با بندیقطعه مرغ منطقی قیمت گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 واقعی شود،می توزیع بازار در که بندیقطعه گوشت یا مرغ قیمت گفت: نژادساداتی جواد  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .شد خواهد اعالم هفته این صنف اعضای برای منطقی و مناسب قیمت و نیست

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8053240/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8053077/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 که تالشیم در و ردیمک رمضان ماه و عید ایام نیاز مورد محصوالت تامین به اقدام آبان، اواخر از گفت: جهاد وزیر

 بازار به ادند سامان سرو پی در همچنین شود. توزیع هوشمند سامانه طریق از عید شب میوه درصد ۵۰ بر بالغ

 به هازوکارسا برخی کارگیری بابه است. کشاورزی بخش همراه غیرمترقبه حوادث اما هستیم زمینیسیب و برنج

 .یمهست بازار تنظیم ثبات دنبال

 زمینیسیب کیلو هر نرخ تا شد منجر منابع کمبود همین که رفت دست از زمینیسیب تن هزار ۵۰ اخیر سیل در

 .برسد نیز تومان هزار 2۰ به بازار در

 وزارت و نیست منطقی بندیقطعه مرغ قیمت بود، گفته این از پیش ماهی و پرنده اتحادیه رئیس خانی یوسف

 .کرد خواهد بررسی عید از قبل تا ار موضوع این کشاورزی جهاد

 هزار ۳9 تا ۳1 رغم ران تومان، هزار ۳1 تا هزار 28 نرخ با مرغ کیلو هر که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 .است تومان هزار 7۵ تا 7۰ مرغ فیله و تومان هزار 6۳ تا 6۰ سینه تومان،

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 17-11:۵1-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد اعالم برنج اینترنتی عرضه جزئیات 7-5

 42 مصوب نرخ با شیرودی ایرانی صد در صد برنج عرضه گفت: روستایی تعاون مرکزی سازمان معاون

  .شودمی آغاز فردا از اساسی هایکاال توزیع هایپلتفرم طریق از تومان هزار

https://www.yjc.news/fa/news/8053077/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8053042/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 به مراجعه با توانندمی مردم و است اینترنتی صورت به هابرنج این عرضه گفت: عربشاهی  -جوان نگارانخبر باشگاه

 طریق از عرضه کنند. دریافت منزل درب ارسال، هزینه دریافت بدون و کرده خرید به اقدام بازرگام سامانه

 .شد خواهد رسانی اطالع نیز ایزنجیره هایفروشگاه

 محدودیتی هیچ وکند می پیدا ادامه عید نیز شب تا هاعرضه این روستایی تعاون مرکزی مانساز بینی پیش طبق

  .شودمی آغاز هاپلتفرم طریق از عید شب میوه هوشمند عرضه نیز اسفند 2۰ از ندارد. وجود عرضه برای

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 17-۰8:۵۵-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 بازرگام؛ سامانه در امروز از

 شودمی آغاز تومان هزار 42 و 32 قیمت با برنج عرضه 8-5

 با ممتاز شیرودی برنج قلم دو عرضه امروز از گفت: ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 .شودمی آغاز بازرگام سامانه در تومان هزار 32 قیمت با فجر و تومان هزار 42 قیمت

 4۰۰ از بیش دولتی بازرگانی شرکت در برنج راهبردی ذخایر گفت: فرقادری اسماعیل - جوان خبرنگاران باشگاه

 .است بازار در غیرضروری هایواسطه وجود کمبود علت و است تن هزار

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8053042/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8053042/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8052750/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B3%DB%B2-%D9%88-%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/
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 کار دستور در شمالی یهااستان و بازار به پاکستانی و هندی خارجی برنج تن هزار 2۰۰ تزریق موضوع او، گفته به

 داخلی برنج ولیدت خشکسالی، دلیل به امسال متاسفانه شود.می آغاز هوشمند و اینترنتی صورت به صرفا اما است،

 .است بوده کمتر درصد ۳۰

 .است تن هزار 4۰۰ را ایران دولتی بازرگانی شرکت در برنج ذخایر

 ورود با که رسید هم نتوما هزار 9۰ کیلو هر تا کاال قلم این نرخ ایرانی، برنج بازار التهاب با گذشته روزهای در

 .شد آغاز کاال این مستمر های عرضه روستایی تعاون سازمان و جهاد وزارت

 تا شده اعالم یهاقیمت با ایرانی برنج عرضه گفت: ملی رسانه با مصاحبه در نیز روستایی سازمان معاون عربشاهی

 .دارد ادامه عید شب

 خبر لینک

 

 

 8:14 ،14۰۰ بهمن 18-ایرنا

 :ایرنا با وگوگفت در کشور دام تامین شورای رییس

 هستند واردات پی در تومان هزار 300 به قرمز گوشت قیمت افزایش شایعه انتشار با ایعده 9-5

 
 اکنون گفت: ،است کافی قرمز گوشت و دامی جمعیت اینکه بیان با کشور دام تامین شورای رییس -ایرنا -تهران

 .ندهست گوشت واردات سناریوی پی در تومان هزار ۳۰۰ به قرمز گوشت قیمت افزایش ادعای با دالالن

 بر مبنی ها سانهر و زیمجا فضای در ادعاها برخی درباره ایرنا اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در «پوریان منصور»

 بنابراین است، واجهم سنگین و سبک دام مازاد با بازار اکنون افزود: بازار، در قرمز گوشت تومانی هزار ۳۰۰ قیمت

 .نیست منطقی قرمز گوشت در قیمتی افزایش هیچ

https://www.yjc.news/fa/news/8052750/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B3%DB%B2-%D9%88-%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84639145/%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%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-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84639145/%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%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-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646288.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646288.jpg
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 سه تا دو )چک دیغیرنق تومان، هزار 6۰ نقدی پرواری بره قیمت امروز داشت: اظهار کشور دام تامین شورای رییس

 هزار 6۰ تا زاره ۵8 بین کشتاری گوساله و تومان هزار ۵۵ پیر میش و ماده بز و گوسفند تومان، هزار 64 هفته(

 .است تومان

 فروشی عمده یبرا گوسفندی گوشت الشه کیلوگرم هر قیمت زنده، دام نرخ به توجه با بنابراین کرد: تصریح وی

 نرخ فروشی ردهخ مراکز و ها قصابی در که است هزارتومان 1۰8 فروشی عمده در گوساله و تومان هزار 122 حدود

 این از یشب و باشد تومان هزار 1۳۵ گوساله و تومان هزار 14۰ نزدیک باید گوسفندی گوشت قطعه هر تفکیکی

 .بود خواهد کنندگان مصرف به اجحاف قیمت،

 و گوشت اتوارد دنبال به قرمز گوشت کاذب یمتق افزایش طبل بر دمیدن با ایعده گذشته هفته گفت: پوریان

 قرمز وشتگ تن هزار 27۰ معادل اکنون زنده، دام باالی عرضه وجود با که درحالی بودند، صادرات ممنوعیت

 .است نشده جذب هنوز که دارد وجود بازار در منجمد

 کشور در زنده امد صادرات عنوان به آنچه اکنون افزود: و دانست پایین را کشور مازاد زنده دام صادرات حجم وی

 جایی تا شده ندهز دام صادرات متولی روستایی تعاون مرکزی سازمان تازگی به و دارد پایینی حجم د،شومی انجام

 همچون تیدول های دستگاه زنده دام صادرات بخش در شود. صادر قطر به گوسفند راس هزار ۵۰ شده مقرر که

 که نحوی به انددهش خصوصی بخش برای رقیبی خود روستایی تعاون مرکزی نسازما و دام امور پشتیبانی شرکت

 .است نکرده دریافت ای تاییدیه هفته دو از بعد خصوصی بخش صادراتی زنده دام

 کم میزان با ما و ندهست زنده دام در ما صادراتی رقبای ارمنستان گرجستان، ترکیه، کشورهای اکنون داد: ادامه وی

 .نیستیم کشورها این با ابترق قابل صادرات

 بین گوسفندی و هگوسال گوشت الشه کیلوگرم هر قیمت دهدمی نشان ایرنا خبرنگار میدانی بررسی ایرنا، گزارش به

 .است تومان هزار 2۰۰ تا 16۰ بین تفکیکی و هزارتومان 1۵۰ تا 1۰۰

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84639145/%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%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-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 16:4۰ ،14۰۰ بهمن 17-ایرنا

 :کرداعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت

 یافت افزایش برنج جهانی قیمت متوسط 10-5

 
 ویهژان ماه انپای به هیمنت هفته در جهان در برنج انواع قیمت کرد:اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت -ایرنا -تهران

 .بود افزایشی اندکی میانگین طوربه بهمن( -)دی

 داخلی قیمت اسی،اس کاالهای بازار پایش نشست از ایران دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به 

 .کند ربهتج را افزایش المللبین سطح در کشور این برنج نرخ تا گذاشت تاثیر آن صادراتی قیمت بر تایلند در برنج

 هندی برنج نواعا قیمت میانگین اما شد، کاهشی فیلیپین تقاضای کاهش دلیل به ویتنام برنج قیمت اساس، این بر

 .بود افزایش اندکی

 نوع و دالر ۳4۵ رقم در هفته این در هند شکسته درصد پنج برنج هند، برنج قیمت میانگین اندک افزایش وجود با

 .ماند ثابت ردال ۳29 در نیز شکسته درصد 2۵

 ژانویه ۳1 در تن ره در دالر 414 به ماه(بهمن )چهارم ژانویه 24 در دالر 41۳ از شکسته درصد پنج تایلندی برنج

 .رسید ماه(بهمن 11)

 جهان در قیمتی روند هابینیپیش اما رسید. دالر ۳۵۵ به دالر ۳۵2 از زمانی مقطع همین در نیز پاکستان محصول

 .است کرده اعالم افزایشی را

 خبر لینک

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84640989/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84640989/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/19/4/169134895.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/19/4/169134895.jpg
https://www.irna.ir/news/84640989/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 14:26 ،14۰۰ بهمن 17-ایرنا

 :کرد مطرح ایرنا به پاسخ در کشاورزی جهاد وزیر

 سامانه در ایرانی برنج توزیع آغاز ایران/ به روسیه گذارانسرمایه و تجاری هایهیات سفر 11-5

 هوشمند

 

 و تجاری تبادالت روسیه کشور به ایران جمهوریرئیس سفر پی در گفت: کشاورزی جهاد وزیر -ایرنا -تهران

 .شد خواهد تسهیل صیفی و سبزی و غالت بخش در ایران کشاورزی محصوالت صادرات

 انقالب پیروزی سالگرد سومین و چهل مناسبت به خود خبری نشست در یکشنبه روز «نژادساداتی جواد سید»

 نتیجه خصوص رد ایرنا اقتصادی خبرنگار به پاسخ در سیزدهم دولت در وزارتخانه این عملکرد تشریح با اسالمی

 در افزود: دامی هاینهاده واردات برای بخش این نیاز مورد ارز و کشاورزی بخش در روسیه به جمهوریرئیس سفر

 شاورزیک حوزه تجاری تبادالت بحث در و گرفت صورت خوبی مذاکرات و تاتفاقا غالت حوزه در روسیه بحث

 موضوع این یرپیگ بنابراین بود ارزشمند ما برای که گرفت قرار طرفین استقبال مورد شده مطرح که موضوعاتی

 .کنیم پیدا دست مطلوبی نتیجه به تا هستیم

 در گذشته هایروز طی کشور این از هیاتی روسیه به جمهوریرئیس سفر از بعد داشت: اظهار کشاورزی جهاد وزیر

 .کردند بازدید ایران لبنی صنایع از که داشتند حضور ایران

 شوندمی ایران وارد هاگلخانه بازدید برای روسیه کشور از هیاتی نیز آینده هفته مذاکرات این پی در کرد: تصریح وی

 و مناسب ویهر بتوانیم امیدواریم گیردمی صورت اورزیکش تبادالت در روسیه کشور و ما بین که پروتکلی با و

 .باشیم داشته غالت و سبزیجات بخش در کشور دو بین کشاورزی محصوالت تجارت خصوص در سازیروان

 دامی هاینهاده واردات برای موردنیاز ارز رقم

https://www.irna.ir/news/84640715/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
https://www.irna.ir/news/84640715/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
https://www.irna.ir/news/84640715/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
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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 قانون، ساسا بر طبیعی ورط به گفت: هانهاده واردات جهت کشاورزی بخش نیاز مورد ارز خصوص در نژادساداتی

 برای را الزم ریزیبرنامه آن اساس بر و کنیممی حرکت تومانی 42۰۰ ارز برای دولت گذاریسیاست و تصمیم

 .دهیممی انجام کشاورزی بخش هاینهاده تأمین

 سال در داریم شتال ت:داش اظهار کنیممی وارد را روغن و دامی هاینهاده دالر میلیارد یک ماهانه اینکه بیان با وی

 .ببریم بهره کشاورزی بخش نیاز مورد ارز تأمین برای داخلی هایظرفیت تمامی از 14۰1

 هوشمند سامانه در ایرانی برنج توزیع آغاز

 کشور در اکنون :گفت و داد خبر گذشته روز از هوشمند شبکه در ایرانی برنج توزیع آغاز از کشاورزی جهاد وزیر

 گذشته الس خشکسالی دلیل به اما شودمی انجام واردات تن میلیون یک نزدیک و ولیدت برنج تن میلیون 2.2

 .است داشته اثر بازار در موضوع این که یافت کاهش درصد ۳۰ تا 2۰ برنج تولید میزان

 با داریم تالش :افزود نیست امسال به مربوط تنها و جدید موضوع تولید کاهش و خشکسالی اینکه به اشاره با وی

 بخش این زیرا شودمی انجام خصوصی بخش کمک با مهم این که کنیم جبران را هاکسری خارجی برنج ارداتو

 .دارد برنج درتامین خوبی سابقه

 بازار در سریک محض به داشت: اظهار داریم برنج راهبردی ذخایر در مطلوبی وضعیت اینکه بیان با نژادساداتی

 قطع طور به بازار ظیمتن خارجی برنج توزیع با بنابراین کرد خواهیم تأمین داتوار و ذخایر از را نیاز مورد کاالی

  نداریم. برنج توزیع در محدودیتی اکنون و گیردمی صورت

 هوشمند سامانه در عید شب میوه درصد 50 از بیش توزیع

 اواخر از گفت: کندمی اپید قرون بازار رمضان ماه و نوروز ایام به شدن نزدیک با اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 هیچ و شده انجام رمضان مبارک ماه و عید شب نیاز مورد اقالم تأمین برای الزم هایریزیبرنامه امسال ماه آبان

 .نداریم مردم نیاز مورد اقالم تأمین در کمبودی و مشکلی

 طریق از یوهم درصد ۵۰ از شبی نوروز ایام و عید شب بازار تنظیم برای داریم تالش امسال داشت: اظهار وی

 .نیمک مدیریت را بازار این بتوانیم ریزیبرنامه با و شود توزیع کشور سراسر در هوشمند هایسامانه

 رفت بین از اخیر سیل در زمینیسیب تن هزار 50
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 ارتباط شاورزیک بخش گفت: دارد قرار غیرمترقبه حوادث حوزه در کشاورزی بخش اینکه به اشاره با نژادساداتی

 بین از زمینیسیب تن هزار ۵۰ حدود اخیر سیل در که طوری به دارد هوایی و آب شرایط و اقلیم با مستقیمی

 .رفت

 که دهیممی مردم به ار اطمینان این و کردیم تأمین را بازار نیاز شد اتخاذ که سازوکاری با البته داشت: اظهار وی

 .بازگردد محصول این بازار به زودیبه آرامش

 ندارد سند کشاورزی اراضی درصد 96

 اکنون گفت: است بوده ایران کشاورزی بخش به محکمی ضربه ارضی اصالحات اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 کشاورزان که هشد باعث امر همین ندارند سند اراضی درصد 96 و هستند سنددار کشاورزی اراضی درصد چهار تنها

 .شوند روبرو جدی مشکل با بانکی وثیقه گذاشتن و تسهیالت دریافت در

 .کنیم محقق را کشور کشاورزی اراضی شدن دار سند داریم تالش سیزدهم دولت در کرد: اضافه وی

 با ماه بهمن از و مداری جلسه مربوطه قرارگاه در کشاورزی اسناد صدور برای هفته هر شنبه سه روز یادآورشد: وی 

 .خورد می کلید را کار این جانزن استان کشاورزان به سند تحویل

 انبارها در زمینیسیب هزارتن 600 وجود

 از جنوبی مناطق زمینیسیب افزود: دارد، وجود انبارها در زمینیسیب تن هزار 6۰۰ اینکه به اشاره با نژادساداتی

 جلوی باید و ندارد وجود زمینه این در مشکلی هیچ و دشومی بازار وارد بزودی نیز جیرفت و خوزستان جمله

 .بگیریم بازار این در را برخی سودجویی

 روغن واردات برای دالر میلیون 300 تخصیص

 ذخایر گفت: فتیا تخصیص روغن واردات برای دالر میلیون ۳۰۰ هفته ابتدای اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 استراتژیک ذخایر و ندارد وجود روغن تامین در مشکلی هیچ بنابراین دارد قرار شرایط بهترین در روغن استراتژیک

 .است گذشته یهاسال به نسبت وضعیت بهترین در نیز دولت

 زودیبه بندیقطعه مرغ قیمت
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 در بندیقطعه رغم عرضه برای ها درخواست به بنا :گفت بازار در بندیقطعه مرغ قیمت درباره کشاورزی جهاد وزیر

 خواهیم اعالم دهکنن مصرف برای را مناسبی قیمت بزودی که طوری به داشتیم گفتگویی بخش این اتحادیه با بازار

 .کرد

 اسفندماه تا دامی هاینهاده ارز تخصیص

 شروع در حصوالتم این واردات برای ارز تامین اینکه به توجه با افزود: دامی های نهاده ارز تخصیص درباره وی

 تامین هم ماه ید ارز و داشتیم ارز تخصیص تومان اردمیلی یک ماه آبان در گرفت قرار اولویت در سیزدهم دولت

 .است یافته انتقال و اختصاص و شده

 و یافته تخصیص ریجمهو رییس دستور با اسفندماه و ماه بهمن دامی های نهاده ارز اکنون داد: ادامه نژادساداتی

 براساس بازارگاه نهساما در وارداتی های نهاده توزیع و شده اندیشیده تمهیداتی نیز 14۰1 سال ماه فروردین برای

 .شودمی انجام شده تعیین سهمیه

 کشاورزی جهاد وزارت اصلی یهاپروژه از برنج تولید در خودکفایی

 داریم تالش د:افزو است، کشاورزی جهاد وزارت اصلی یهاپروژه از برنج تولید در خودکفایی اینکه بیان با وی

 نداریم نیاز دیدیج آب به برنج تولید میزان این برای و کنیم تولید داخل در را کشور برنج تنی میلیون یک کسری

  .داشت مازندران( و )گیالن کشور شمالی استان دو در را تولید این انتومی براحتی سبز آب با و

 یبرا گفت: و دانست مذکور یهااستان در زهکشی عملیات اجرای بر منوط را طرح این تحقق کشاورزی جهاد وزیر

 هزار 8۰ تا 7۰ رب بالغ اعتباری به که شود زهشکی کشور شمال اراضی از هکتار میلیون 1.2 باید طرح این اجرای

 محل از و داخلی مالی نتامی های کنسرسیوم فاینانس، محل از اعتبار این اینکه بیان با وی .است نیاز تومان میلیارد

 با قراردادی یط البته که انجامد می طول به سال 4 از بیش طرح این اجرای افزود: شد خواهد انجام نفت تهاتر

 .شد خواهد لیاتیعم فرایند این زهکشی یهاطرح اجرای حوزه در مجری های دستگاه از یکی االنبیاء خاتم قرارگاه

 قراردادی کشاورزی قالب در گندم خودکفایی احیاء

 4.6 خرید با و بودیم روبرو خشکسالی مشکل با شتهگذ سال گفت: کشور گندم تولید خودکفایی درباره نژادساداتی

 .کردیم تامین واردات محل از را مابقی گندم تن میلیون

 شد تعیین تومان 7۵۰۰ کیلویی قانون طبق را قیمت فصل ابتدای در نیز آینده سال برای اینکه به اشاره با وی

 احتماال فعلی شرایط در که است قراردادی یکشاورز گندم، تولید افزایش برای ما برنامه مهمترین اظهارداشت:
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 کاهش به منجر که کنند تهیه را خود نیاز مورد نهاده انندتومین نقدینگی کمبود دلیل به کشاورزان از بسیاری

 یک تنها اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر .داد افزایش را تولید انتومی قراردادی کشاورزی با اما دشومی تولید

 .است درصد 9۰ تا 4۰ بین قراردادی کشت دنیا در افزود: است قراردادی شکل به ایران رزیکشاو درصد

 از بیش آینده سال تاس قرار و شده بسته قرارداد هکتار هزار 26۰ تا 2۵۰ سیزدهم دولت در کرد: اضافه نژادساداتی

 .شود کشت قراردادی روش به گندم زمین هکتار میلیون دو

 خبر لینک

 

 

 11:۳۰ ساعت 14۰۰ بهمن 2۰-اکوناایران

 یابدمی کاهش زمینیسیب قیمت آینده/ هفته از منجمد گوشت هوشمند توزیع 12-5

 .داد خبر آینده هفته از اینترنتی صورت به منجمد قرمز گوشت توزیع از روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 

 همه در هوشمند توزیع اینکه به اشاره با شد برگزار فجر دهه مناسبت به که خبری نشست در فر قادری اسماعیل 

 زمینیسیب ازارب در گذشته هفته گفت: دارد، گری تنظیم نقش باشد داشته را رسانی بازار نقش آنکه از پیش جا

 زمینیسیب تن رهزا 6۰ رفتن بین از هم آن علت رسید. هم تومان هزار 2۰ به حتی آن قیمت و شدیم التهاب دچار

 .بود تن هزار 6۰۰ تا صادرات سقف شدن اجرایی و اخیر سیل در

 آینده هفته از زمینیسیب قیمت کاهش

 هوشمند هایسامانه از دهاستفا با و غذایی امنیت قرارگاه روزانه رصد با داد: ادامه روستایی تعاون سازمان مدیرعامل

 نیز آینده هفته کنیم می بینیپیش یافت. کاهش هاقیمت و شد عرضه تومانی 98۰۰ کیلو هر قیمت با زمینیسیب

 .برسد تومان 8۰۰۰ زیر به نیز میادین در و تومان هزار 1۰ زیر به هامغازه در آن قیمت

https://www.irna.ir/news/84640715/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9
https://esale.ikco.ir/#!/customer/lottery
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 ۳۰ قبل سال به نسبت آبی تنش علت هب ایرانی برنج تولید گفت: و کرد اشاره نیز برنج وضعیت به همچنین وی

 تولید کمبود از اشین عرضه کمبود دچار امروز تابستان در مناسب بازاررسانی عدم دلیل به و بود یافته کاهش درصد

 .شد ربازا در برنج قیمت شکاف به منجر امر همین هستیم. داللی هایشبکه توسط داخلی برنج احتکار و

 نیز حاضر حال در و شد انجام هوشمند هایسامانه توسط ایرانی برنج توزیع بالفاصله گفت:البته ادامه در فر قادری

 .شودمی توزیع اینترنتی صورت به تومان هزار42 قیمت با شیرودی برنج کیلو هر

 مورد در :تگف شد، خواهد توزیع هوشمند صورت به آینده هفته از نیز منجمد قرمز گوشت اینکه بیان با وی 

 بر هم هامتقی شد. خواهد جبران واردات با باشد داشته وجود کسری مه اگر .نداریم کمبودی هیچ قرمز گوشت

 .بود خواهد بازار تنظیم ستاد اعالم اساس

 عید شب میوه هوشمند توزیع

 و ریداریخ پرتقال و سیب مقادیری راستا این در گفت: نیز عید شب میوه بازار تنظیم خصوص در همچنین وی

 به آن از پس و شودمی آغاز هااستان به شده خریداری هایمیوه حمل آینده هفته اواخر از که ایمکرده ذخیره

 درصد ۳۰ اقالم ینا است قرار همچنین گیرد.می صورت توزیع فروردین 1۵ تا اسفند 2۰ از میوه بازار تنظیم منظور

 .شود توزیع بازار قیمت زیر

 .دهیم رارق کار دستور در را رمضان ماه خرمای بازار تنظیم بحث بار اولین برای داریم قصد وی گفته به

 داریم را دام صادرکنندگان صالحیت احراز وظیفه

 این و خیر یا ستا شده واگذار روستایی تعاون سازمان به دام صادرات مسئولیت آیا که سوال این به پاسخ در وی

 مهرماه ایانپ محصوالت گذاریقیمت شورای :گفت ست؟ا داده انجام دام صادرات راستای در اقداماتی چه سازمان

 رواری(پ نر زنده )گوسفند سبک دام تضمینی خرید قیمت کشور دامداران از حمایت هدف با که کرد تصویب

 .شود داریخری خرید، مباشر توسط تومان هزار ۵9 کیلویی نیز پرواری نر گوساله و تومان هزار 62 کیلویی

 حفظ را لیداتشانتو بتوانند که است دامداران از حمایت جهت در اقدامی حمایتی خرید نای داد:طبیعتا ادامه وی

 .کنند

 محصوالت نبود محور صادرات جهادکشاورزی وزارت کرد:سیاست تصریح روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 .شود تامین واردات با نیز داشت وجود کسری جایی اگر حتی و است کشاورزی
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 احراز زمانسا این وظیفه بلکه نیست، روستایی تعاون مرکزی سازمان با دام صادرات کرد:مسئولیت اضافه وی

 اقعیو دام ها، گیری سخت اساس بر که صددیم در است. صادرات سنجی صحت و صادرکنندگان واقعی صالحیت

 ثبت راتصاد رایب را پالک برخی و بود گیری شکل حال در سوداگری شبکه زیرا شود. صادر شده استاندارد

 .کردندمی

 است شده صادر سبک دام راس هزار 28

 .است شده صادر عراق و قطر عمان، به سبک دام راس هزار 28 نیز تاکنون وی گفته به

 است بازار پایش و حفظ به منوط جدید مجوز

 به نگاه با متناسب گهنآ با صادرات گفت: ندارد، گوشت بازار التهاب در نقشی هیچ صادرات اینکه بیان با فر قادری

 و پایش رب منوط هم جدید مجوز صدور و اندکرده صادر داشتند صادرات مجوز که کسانی است. جریان در داخل

 .است نشده دریافت صادرات برای جدیدی درخواست نیز حاضر حال در .است بازار حفظ

 خبر نکلی

 

 

 1۵:۳2 ،14۰۰ بهمن 2۰ - ایرنا

 :کرد اعالم دولتی بازرگانی شرکت

 است کذب فروشی گران شائبه بازار/ به خرید شده تمام قیمت زیر دولتی برنج عرضه 13-5

 

 و کرد تکذیب را ازارب در دولتی برنج فروشی گران شائبه ایاطالعیه در ایران دولتی بازرگانی شرکت -اایرن -تهران

 توزیع بازار هب خرید شده تمام قیمت زیر دولتی برنج درآمد، کم اقشار و کنندگان مصرف از حمایت برای گفت:

 .شودمی

https://esale.ikco.ir/#!/customer/lottery
https://www.irna.ir/news/84645218/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84645218/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/4/169423722.jpg?ts=1643785660944
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/02/4/169423722.jpg?ts=1643785660944
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 بر مبنی خبری شارانت پی در که اطالعیه این در ان،ایر دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 محاسبات :است آمده اسالمی، شورای مجلس نمایندگان از یکی سوی از دولت توسط خارجی هایبرنج گرانفروشی

 هزینه حداقل دهدمی نشان نیما بازار ارز نرخ و جهانی یهاقیمت به توجه با خارجی برنج انواع شده تمام قیمت

 سود واردکننده، سود احتساب بدون حاضر حال در متبوع شرکت توزیع سبد در موجود وارداتی برنج نواعا شده تمام

 کیلو هر ریال، 2۵762۳ هندی 1121 برنج کیلوگرم هر برای مالی هایهزینه و فروشی خرده سود فروش، عمده

 .است ریال 1۵۵۰41 تایلندی، B1۰۰ برنج و ریال 282۵4۰پاکستانی 1121 برنج گرم

 ریال، 22۰۰۰۰ هندی برنج کیلوگرم هر برای ترتیب به ایران دولتی بازرگانی شرکت توسط برنج شده عرضه قیمت

 .است ریال 11۰۰۰۰ تایلندی برنج و ریال 2۳۰۰۰۰ پاکستانی برنج

 12۵۰۰۰ و ریال 2۵۰۰۰۰ ریال، 24۰۰۰۰ ترتیب به اقالم این کننده مصرف قیمت که دهدمی نشان بازار بررسی

 .است الری

 مکانا و شرکت گذاری هدف و قبول مورد یهاقیمت به خارجی هایطرف اطالع عدم اهمیت جهت به شرکت این

 یهاقیمت و هانههزی ریز انتشار از خارجی، تجارت مذاکرات حین در اطالعات این از تجاری هایطرف استفاده سوء

 انتشار عدم تعهد اخذ اب و محرمانه صورت به را اطالعات یزر دارد، آمادگی بنابراین است؛ معذور مبدا بازار در هدف

 .دهد قرار مختلف هایرسانه اختیار در

 خبر لینک

 

 

 14:۳6 ،14۰۰ بهمن 2۰ - ایرنا

 آمد بازار به دزفول فصل از رجخا زمینیسیب 14-5

 

https://www.irna.ir/news/84645218/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84645065/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/17/4/169203462.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/17/4/169203462.jpg
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 پیشرو، و زودرس ارقام از استفاده با امسال گفت: دزفول کشاورزی جهاد مدیریت فنی معاون -ایرنا-دزفول

 .شد بازار روانه و برداشت شهرستان مزارع از فصل از خارج صورت هب زمینیسیب

 شهرستان از توجهی لقاب زراعی های زمین ساله همه افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در چهارشنبه روز کرمی علی

 .ستا زمینیسیب تولید و توسعه در مهم هایشهرستان از یکی دزفول و یابدمی اختصاص زمینیسیب کشت به

 مجموعه صانمتخص و کارشناسان همکاری با و شهرستان کشاورزان تالش و همت با جاری سال در داد: ادامه وی

 شهرستان مزارع از فصل از خارج صورت به زمینیسیب پیشرو و زودرس ارقام از استفاده با کشاورزی، جهاد

 .شد بازار روانه و برداشت

 در 14۰1-14۰۰ زراعی سال در زمینیسیب هکتار ۳۰۰ حدود گفت: دزفول کشاورزی جهاد مدیریت فنی معاون

 .ودش برداشت زمینیسیب تن 9۰۰ حدود کشت زیر سطح این از شودمی برآورد که شده کشت دزفول شهرستان

 :گفت است، دهش برداشت دزفول در ماه بهمن در فصل از خارج زمینیسیب بار نخستین برای اینکه بیان با کرمی

 .داشت خواهد تاثیر قیمت تعدیل در قطع طور به خوزستان شمالی مناطق در محصول نای برداشت

 هر ازای به الری هزار 14۰ تا دزفول در و رفته باال بازار در زمینیسیب قیمت حاضر حال در ایرنا گزارش به

 .بود رسیده کیلوگرم

 .ابدی کاهش حدودی تا محصول ینا قیمت دزفول در محصول این فصل از خارج برداشت با شودمی بینی پیش

 خبر لینک

 

 

 1۳:۰7 ،14۰۰ بهمن 2۰ - ایرنا

 کرد؛ اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت

 تن هر در گندم جهانی قیمت دالری 2 افزایش 15-5

https://www.irna.ir/news/84645065/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84644853/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86
https://www.irna.ir/news/84644853/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86
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 صادراتی بادیم نرخ کاهش خالف بر گندم جهانی قیمت کرد: اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت -ایرنا -هرانت

 .یافت افزایش تن هر در دالر 2 فوریه هفتم به منتهی هفته در فرانسه و اروپا اتحادیه روسیه،

 7 به منتهی ههفت در گندم یجهان قیمت شاخص ایران، دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 .رسید تن هر در دالر 29۰ به گذشته( )هفته دالر 288 از فوریه

 به منتهی هفته در تن هر در دالر ۳2۳ به ۳۳2 از روسیه گندم قیمت که افتاد اتفاق حالی در شاخص افزایش این

 .رسید فوریه 7

 دالر ۳27 و داشت ریدال 9 افت روسیه مانند نیز پاارو اتحادیه و دالر ۳2۵ به ۳27 از نیز آلمان مبدا گندم قیمت 

 .کرد ثبت را یدالر 6 کاهش ِکمدست گذشته هفته ۳18 از نیز فرانسه گندم قیمت کرد. تجربه را قیمت تن هر در

 قیمت شده یاد هفته در اما فرانسه و اروپا اتحادیه آلمان، روسیه مبادی در محصول این قیمت کاهش وجود با 

 .دهد بهبود واحد 2 را جهانی شاخص تا شده افزایشی آمریکا و استرالیا ا،کاناد گندم

 کانال در ذشتهگ سال مشابه مدت به نسبت 2۰22 ژانویه 27 در روسیه گندم صادرات شده، منتشر اخبار اساس بر 

 این دهکننصادر و تولید کشورهای بزرگترین از یکی که روسیه شده بینیپیش اما بود؛ کاهشی تن میلیون 26

 .برسد تن هزار ۳۰۰ و میلیون ۳4 به جاری سال پایان تا صادراتش است جهان در محصول

 جو و تن هر رد دالر ۳۰4 به ذرت یافت. افزایش نیز جو و ذرت جهانی قیمت شاخص فوریه 7 به منتهی هفته در 

 .رسید تن هر در دالر ۳۰۰ به دالری 6 رشد با نیز

 خبر لینک

 

 

 1۳:۰6 ،14۰۰ بهمن 2۰ - ایرنا

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092780.jpg?ts=1605544194860
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/26/4/157092780.jpg?ts=1605544194860
https://www.irna.ir/news/84644853/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%86
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 داشتند 1400 آذرماه در را قیمت افزایش کمترین گوسفندی گوشت و تایلندی برنج 16-5

 

 قیمت افزایش درون به توجه با دهدمی نشان تجارت و معدن صنعت، وزارت رهمنتش آمارهای بررسی -ایرنا -تهران

 گوشت و درصد 7.2 منفی با هومالی( از )غیر تایلندی برنج 14۰۰ آذرماه در گذشته، سال یک در اساسی کاالهای

 .است داشته را قیمت افزایش کمترین درصد 19.۵ با )مخلوط( گوسفندی

 آذرماه به منتهی ماه یک در دهدمی نشان تجارت و معدن صنعت، وزارت آمار بررسی ،ایرنا چهارشنبه روز گزارش به

 نسبت که شد انتوم 946 هزارو 1۵ میانگین طوربه هومالی( از )غیر تایلندی برنج کیلوگرم هر قیمت ،14۰۰ سال

 .است شتهدا هشکا درصد 7.2 منفی نزدیک تومان، 192 هزارو 17 قیمت با 99 سال آذرماه در مشابه مدت به

 9۳ و هزار 28 (یک )درجه باسماتی پاکستانی برنج کیلوگرم هر قیمت 14۰۰ آذرماه در همچنین گزارش، این بنابر

 که شد تومان 497 و هزار ۵1 ( یک )درجه هاشمی داخلی برنج و تومان ۳6۳ و هزار ۵۳ اعالء طارم برنج تومان،

 نشان را رشد درصد ۵6.6 و درصد ۵9.۵ درصد، 14.9 ودحد ترتیب به پارسال آذرماه مشابه مدت به نسبت

 .دهدمی

 که شد مانتو 1۵ و هزار 1۳2 میانگین طوربه )مخلوط( گوسفندی گوشت کیلوگرم هر قیمت زمان، مدت همین در

 .است داشته رشد درصد 19.۵ حدود تومان، 47۳ هزارو 11۰ قیمت با 99 آذرماه مشابه مدت به نسبت

 نسبت که شد تومان 241 و هزار 1۳۵ میانگین طوربه امسال آذرماه در گوساله گوشت لوگرمکی هر قیمت همچنین

 .دهدمی نشان را درصدی 41 رشد تومان، 9۳1 و هزار 9۵ قیمت با 99 سال آذرماه مشابه مدت به

 تومان 688 و ارهز ۳۰ میانگین طوربه تازه مرغ گوشت کیلوگرم هر قیمت ،14۰۰ سال آذرماه به منتهی ماه یک در

 داشته رشد درصد 24.8 حدود درصد تومان ۵89 و هزار 24 قیمت با 99 سال آذرماه مشابه مدت به نسبت که شد

 .است

https://www.irna.ir/news/84644887/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/19/4/169067920.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/19/4/169067920.jpg
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 شد تومان 91۰ و هزار 14 حدود 14۰۰ سال آذرماه در نیز سفید شکر کیلوگرم هر قیمت متوسط آمارها، این برپایه

 می نشان ار رشد درصد 7۵.9 حدود تومان،474 و هزار 8 متقی با گذشته سال آذرماه مشابه مدت به نسبت که

 .هد

 باسماتی انیپاکست برنج کیلوگرم هر قیمت 99 سال آذرماه در تجارت، و معدن صنعت، وزارت آمارهای اساس بر

 رهزا ۳۳ اعالء طارم برنج تومان، 192 و هزار 17 هومالی( از )غیر تایلندی برنج تومان، 4۵9 و هزار 24 یک( )درجه

 گوشت ومان،ت 474 و هزار 8 سفید شکر و تومان 87۵ و هزار ۳2 (یک درجه) هاشمی داخلی برنج تومان، 449 و

 و هزار 24 تازه مرغ گوشت و تومان 47۳ و هزار 11۰ (مخلوط) گوسفندی گوشت تومان، 9۳1 و هزار 9۵ گوساله

 .است بوده تومان ۵89

 تومان، 7۰2 و رهزا 27 باسماتی پاکستانی برنج کیلوگرم هر رایب 14۰۰ سال ماه آبان قیمت گزارش، این برپایه

 هاشمی داخلی رنجب تومان، ۳ و هزار ۵۰ اعالء طارم برنج تومان، 114 و هزار 16 هومالی( از )غیر تایلندی برنج

 تومان، ۳۰6 و هزار 1۳4 گوساله گوشت تومان، 764 و هزار 14 سفید شکر تومان، 614 و هزار 48 ( یک درجه)

 .تاس بوده تومان 774 و هزار ۳۰ تازه مرغ گوشت و تومان 94۰ و هزار 1۳1 (مخلوط) گوسفندی گوشت

 درصد، 1.4 تیباسما پاکستانی برنج کیلوگرم هر که دهدمی نشان 14۰۰ سال آذرماه با ماه آبان قیمتی مقایسه

 ۵.9 یک( رجه)د هاشمی داخلی نجبر درصد، 6.7 اعالء طارم برنج درصد، 1 منفی هومالی از غیر تایلندی برنج

 ازهت مرغ گوشت و درصد ۰.1 مخلوط گوسفندی گوشت درصد، ۰.7 گوساله گوشت درصد، 1 سفید شکر درصد،

 .است بوده درصد ۰.۳ منفی
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 خبر لینک

 

 

 

 12:24 ،14۰۰ بهمن 2۰ - ایرنا

 :داد خبر ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 هوشمند شبکه در آینده هفته از منجمد قرمز گوشت توزیع 17-5

 

 مصوب یهایمتق با منجمد قرمز گوشت توزیع از ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل -ایرنا -تهران

 .ادد خبر «بازرگام» هوشمند سامانه در آینده هفته از بازار در محصول این بازار تنظیم منظوربه

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/09/3/169446361.jpg?ts=1644398979666
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/09/3/169446361.jpg?ts=1644398979666
https://www.irna.ir/news/84644887/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0
https://www.irna.ir/news/84644734/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84644734/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/19/4/169385301.jpg?ts=1642582942349
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/19/4/169385301.jpg?ts=1642582942349
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 انقالب زیپیرو سالگرد سومین و چهل مناسبت به خود خبری نشست در )چهارشنبه( زامرو «فرقادری اسماعیل»

 زنده، دام ود:افز اینترنتی، هوشمند هایسامانه در قرمز گوشت عرضه وضعیت درخصوص ایرنا به پاسخ در اسالمی

 گوشت ذخایر که جایی تا نداریم زمینه این در کمبودی هیچ و است تامین کشور گوساله و گوسفندی قرمز گوشت

 .است برخوردار مطلوب شرایط از نیز کشور منجمد

 و دالالن جودو را بازار در قرمز گوشت قیمت بودن باال علت ایران، روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 کشور دام ورام پشتیبانی شرکت ذخایر از گوساله و گوسفندی منجمد قرمز گوشت کرد:تصریح و دانست سودجویان

 نای بازار در مطلوبی اثر اندتومی که دشومی توزیع داخلی بازار تنظیم برای هوشمند سامانه در بار نخستین ایبر

 .باشد داشته محصول

 وارد قرمز تگوش نیاز صورت در نوروز ایام و عید شب ویژهبه قرمز گوشت بازار تنظیم برای داشت: اظهار وی

 .نشود جادای محصول این توزیع در مشکلی تا شودمی

 است شدهن مشخص آن مصوب نرخ و هوشمند سامانه در منجمد قرمز گوشت توزیع حجم هنوز کرد:اضافه فرقادری

 .شودمی اعالم و تعیین آتی روزهای در که

 این سریع یریفسادپذ دلیل به سامانه این در تازه و گرم قرمز گوشت توزیع عرضه امکان اکنون داد:ادامه وی

 .شد خواهد عملیاتی نیز مهم این زودیبه شود فراهم هازیرساخت و شرایط که صورتی در و داردن وجود محصول

 شمالی یهااستان در هندی و پاکستانی برنج تن هزار 10 توزیع

 شمال در الندال اینکه درخصوص ایرنا دیگر پرسش به پاسخ در ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 شمالی یهاستانا در برنج بازار التهاب کاهش برای داریم تالش گفت: دارند، دست در را اخلید برنج قیمت کشور

 مصوب یهاقیمت با هندی و پاکستانی برنج تن هزار 1۰ از بیش ،(گلستان و مازندران گیالن،) برنج تولیدکننده

 .کنیم کنترل امبد از را محصول این بازار بتوانیم تا کنیم توزیع

 برای افزود: هستند، کشور شمالی یهااستان در داخلی برنج گرانی موجب هاواسطه و دالالن اینکه بیان با وی

 .شودمی شروع هفته آخر از کشور شمال در خارجی برنج توزیع موضوع این کنترل

 بازرگام هوشمند سامانه در فردا از «فجر» برنج توزیع

 قیمت هنوز :اظهارداشت و خبرداد بازرگام هوشمند سامانه در افرد از فجر داخل تولید برنج توزیع از فر،قادری

 .شد خواهد عرضه تومان هزار 4۰ تا هزار ۳9 بین ییهاقیمت با اما است، نشده مشخص برنج این مصوب
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 با و شده ارگذاریب سامانه در تایلندی و هندی پاکستانی، خارجی، هایبرنج انواع اینکه بیان با مسوول مقام این

 برنج تومان، ۵۰۰ و هزار 12 قیمت با تایلندی برنج کیلوگرم هر اکنون کرد:تصریح رسد، می فروش به مصوب قیمت

 برنج و مانتو ۵۰۰ و هزار 2۰ قیمت با پاکستانی برنج تومان، ۵۰۰ و هزار 18 قیمت با بازاری تنظیم هندی

 .شودمی عرضه هوشمند هایسامانه در تومان هزار 42 قیمت با شیرودی

 است تامین عید شب بازار تنظیم نیاز مورد قالما

 گوشت مرغ، وشتگ برنج، میوه، نوروز ایام و عید شب برای گفت: کشور روستایی تعاونی مرکزی سازمان مدیرعامل

 .ندارد وجود خصوص این در نگرانی و شد خواهد عرضه و تامین کافی میزان به مرغتخم و قرمز

 به نوروز یاما و عید شب برای درختی سیب تن هزار ۵۰ و پرتقال تن هزار ۵۰ راخی های ماه در کرد: اضافه وی

 .دشومی عرضه که است شده تامین بازاری تنظیم مصوب یهاقیمت

 در را عید بش میوه درصد 6۰ تا ۵۰ بین دالالن حذف و بازار تنظیم برای داریم تالش امسال افزود: فرقادری

 .باشد بازار قیمت زیر درصد ۳۰ قیمت حداقل که کنیم زیعتو اینترنتی هوشمند های سامانه

 خواهد ادامه 14۰1 سال ماه فروردین 1۵ تا و آغاز اسفندماه 2۰ از نوروز ایام و عید شب میوه عرضه وی، گفته به

 .داشت

 در بازی دالل و گری واسطه کاهش برای ها راهبرد مهمترین از را اساسی کاالهای هوشمند توزیع مسوول، مقام این

 جیب به ودس این همه که است درصد 7۰۰ مردم سفره سر تا مزرعه قیمتی فاصله اکنون افزود: و دانست بازار

 .رود می سودجویان و دالالن

 آینده هفته انتهای تا هزارتومان 8 از کمتر به زمینیسیب قیمت کاهش

 کاهش و کشور جنوبی یهااستان در اخیر سیل به توجه با گفت: ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 عرضه با ورزیکشا جهاد وزارت بالفاصله که رسید نیز هزارتومان 2۰ نزدیک به بازار در زمینیسیب قیمت عرضه

 .دارد بازار ظیمتن در تالش محصول این واردات و هزارتومان 1۰ از کمتر قیمت با هوشمند سامانه در محصول این

 داریم تالش که است هزارتومان 1۵ تا هزار 1۳ بین بازار در زمینیسیب کیلوگرم هر قیمت اکنون اظهارداشت: وی

 1۰ نزدیک به بازار در و هزارتومان 8 از کمتر نرخ به بار تره و میوه میادین در را زمینیسیب قیمت آینده هفته برای

 .نشوند مشکل دچار کنندگان مصرف تا برسانیم هزارتومان

 است داخلی نیاز تامین به مشروط زنده دام تصادرا مجوز صدور
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 هزار 28 از یشب اکنون گفت: زنده دام صادرات ممنوعیت درباره ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 این از و باشد داشته تواندنمی گوشت بازار در نقشی هیچ ما نظر از و شده صادر هدف کشورهای به سبک دام رأس

 نیاز عدم و دتولی مازاد صورت در که است بازار در پایش و رصد به مشروط صادرات جدید جوزم هرگونه هم بعد

 .شد خواهد صادر مجوز بازار

 زعفران تن 46 پول ماجرای

 طلب نماند مابقی و زعفران تن 46 فروش و خرید درباره کشور روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 2۰ قیمت به ار کیلوگرم هر که است دوازدهم دولت به مربوط زعفران تن 46 فروش و خرید بحث افزود: کشاورزان

 .انددهنکر دریافت آن بابت پولی هنوز و فروختند خاص برند یک به تومان میلیون

 ۳۰ یلوییک به محصول این قیمت خاص برند این توسط زعفران خرید از پس که درحالیست این کرد: اضافه وی

 .رسید تومان میلیون

 که بوده طوری آن اجرای اما است، دصحیح شکلی نظر از روستایی تعاون سازمان قراردادی داد: ادامه فر دریقا

 .اندنکرده دریافت را آن پول هنوز اند،فروخته سفته با چون

 است کار دستور در سازندگی جهاد احیای

 گفت: ازندگیس جهاد عالی شورای مهاساسنا ابالغ به اشاره با کشور روستایی تعاونی مرکزی سازمان مدیرعامل

 و شود احیا دوباره کرد،می فعالیت انقالب اوایل که جهادی و مردمی نگاه همان با سازندگی جهاد که امیدواریم

 .است کرده مشخص کار این انجام برای را مسیر اساسنامه این ابالغ

 ها استارتاپ کمک با کشاورزی بخش نواوری ضریب افزایش

 اکنون اما بود، ندهما دور خود اصلی اهداف از روستایی تعاون مرکزی سازمان که است سال سالیان زود:اف فر قادری

 سعی که پردازد می بازار تنظیم یعنی خود اصلی وظیفه به سازمان این کشاورزی، بخش به انتزاع قانون بازگشت با

 .کنیم حرکت هوشمند هایسیستم از استفاده با داریم

 دنبال به و اندشده شناسایی کشور در آپاستارت 8۰۰ و بنیاندانش شرکت 2۰۰ هزارو یک اکنون وی، گفته به

 .هستیم کشاورزی بخش در نوآوری نفوذ ضریب افزایش

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84644734/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF
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 6:49 ،14۰۰ بهمن 2۰ - ایرنا

 :داد خبر تهران بارتره و میوه مرکزی اتحادیه رییس

 صیفی اقالم برخی افزایش و میوه قیمت نسبی ثبات 18-5

 

 صیفی و میوه اعانو سه تا یک درجه قیمت جزئیات تهران، بارتره و یوهم مرکزی اتحادیه رییس - ایرنا - تهران

 سال ماه بهمن 24 تا هجدهم روز از باروترهمیوه میدان در کشاورزی محصوالت فروشیعمده نامهنرخ براساس

 .کرد اعالم را 14۰۰

 و میوه انواع یمتق جزئیات عالما با ایرنا اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در )چهارشنبه( امروز «کارگر اسداهلل»

 باررهت و میوه میدان در کشاورزی محصوالت فروشیعمده نامهنرخ براساس سه، درجه تا یک درجه جاتصیفی

 خیار، عانوا شلغم، قیمت نرخنامه این طبق :افزود 14۰۰ سال ماه بهمن 24 تا 18 زمانی دوره در تهران

 .است یافته افزایش ای مهدل فلفل انواع و فرنگی گوجه ،زمینیسیب

 هزار 14 بین ساوه نارا تومان، هزار 4۰ تا هزار 2۰ بین دماوند انار کیلوگرم هر قیمت نامهنرخ این براساس گفت: وی

 بین بِه تومان، هزار ۳۵ ات ر هزا 22 بین کوهستان انار تومان، هزار 28 تا هزار 2۰ بین شیراز انار تومان، هزار 2۰ تا

 22 تا هزار 12 ینب دماوند زرد سیب تومان، هزار 17 تا هزار12 بین مراغه قرمز سیب تومان، هزار 28 تا هزار 17

 و هزارتومان 28 ات هزار 18 بین میانه زرد سیب تومان، هزار1۵ تا هزار هشت بین دماوند قرمز سیب تومان، هزار

 .است تومان هزار ۳۵ تا هزار 2۵ بین کن خرمالو

 تا هزار هفت بین شمال تامسون پرتقال کیلوگرم هر قیمت اظهارداشت: تهران، بارتره و یوهم مرکزی اتحادیه رییس

 18 تا هزار 12 بین شمال و جنوب خونی پرتقال تومان، هزار 28 تا هزار 2۰ بین ناول پرتقال تومان، هزار 1۳

 بین پچ نارنگی تومان، هزار 18 تا هزار 12 بین انشو نارنگی تومان، هزار 2۵ تا هزار 16 بین لیموشیرین هزارتومان،

 16 تا هزار 1۰ بین نانجلو نارنگی تومان، هزار 2۵ تا هزار 18 بین پاکستانی تخم نارنگی تومان، هزار 2۵ تا هزار 16

https://www.irna.ir/news/84644067/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84644067/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/11/14/4/157717613.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/11/14/4/157717613.jpg
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 سنگی ترش لیمو و هزارتومان 2۳ تا هزار 16 بین کیوی هزارتومان، ۳۳ تا هزار 2۵ بین بندری نارنگی تومان، هزار

 .رسد می تومان هزار 22 تا هزار 1۵ بین

 تا هزار 28 بین موز کیلوگرم هر تومان، 1۰۰ و یونمیل یک تا هزار 7۰۰ بین آناناس کارتن هر قیمت گفت: کارگر

 .است تومان هزار ۳2

 هزارتومان، 7 تا ارهز پنج بین محبوبی هندوانه کیلوگرم هر قیمت گفت: تهران بارتره و میوه مرکزی اتحادیه رییس

 ایگلخانه خیار مان،وت هزار 8 تا هزار 4 بین اصفهان خیار هزارتومان، هفت تا ۵۰۰ و هزار سه بین میناب ههندوان

 12 تا هزار 7 بین رسبوته فرنگی گوجه تومان، هزار 1۰ تا هزار 6 بین ایبوته خیار تومان، هزار 1۳ تا هزار 9 بین

 .رسدمی فروش هب هزارتومان 6 تا هزار سه بین هویج و تومان هزار 2۰ تا هزار 14 بین لوبیاسبز تومان، هزار

 12 تا هزار 8 بین قلمی بادمجان تومان، هزار 9 تا هزار 6 بین ایدلمه بادمجان کیلوگرم هر نرخ افزود: وی

 ن،هزارتوما 8 تا هزار نجپ بین زرد و قرمز، شیری پیاز تومان، هزار 16 تا هزار 12 بین ایگلخانه بادمجان هزارتومان،

 12 تا هزار 8 زمینیسیب تومان، هزار 11 تا هزار 8 بین خوردن سبزی تومان، هزار 9 تا هزار 6 بین جور سبزی

 تا هزار 4 بین رشب چغندر و هزارتومان 1۳ تا 8 بین شلغم و تومان هزار 47 تا هزار ۳۰ بین سیرخشک هزارتومان،

 .شودمی عرضه هزارتومان 8

 تومان، هزار 7 تا زاره ۵ بین تندریز فلفل تومان، هزار 1۳ تا هزار 8 بین حلوایی کدو کیلوگرم هر نرخ گفت: کارگر

 بروکلی کلم تومان، رهزا 22 تا هزار 1۵ بین ایگلخانه ایدلمه فلفل تومان، هزار 1۵ تا هزار 8 بین سبز دلمه فلفل

 پنج تا هزار سه ینب رسمی کاهو و مانهزارتو 6 تا هزار سه بین ساالدی پیچ کاهو تومان، هزار 16 تا هزار 1۰ بین

 تا هزار سه بین کلم لگ هزارتومان، پنج تا هزار 2 بین کرفس تومان، ارهز12 تا هزار 8 بین مسمایی کدو هزارتومان،

 .ستا تومان هزار 6 تا هزار دو بین قرمز کلم و هزارتومان 6 تا هزار سه سفید کلم تومان، هزار 7

 لوگرمکی هر قیمت هرش سطح فروشی خرده بازار در ،تهران بارتره و میوه میدان نامه رخن وجود با ایرنا، گزارش به

 .رسدمی فروش به مصوب نرخنامه قیمت از بیش صیفی و میوه

 انواع تن هزار 9۰۰ و میلیون 22 از بیش 99 سال در کشاورزی جهاد وزارت باغبانی معاونت برآوردهای طبق

 به میوه انواع واردات کشاورزی، جهاد وزارت هایسیاست اساس بر همچنین، .شد یدتول کشور در باغبانی محصوالت

 .است ممنوع همچنان انبه و نارگیل آناناس، موز، جز
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 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 18-21:۵۰- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رسدمی تن 8۰۰ و هزار 7 به عید شب در مرغ روزانه عرضه

 7 روزانه سال پایانی ایام در تهگرف صورت ریزی برنامه بنابر گفت: گوشتی مرغداران اتحادیه مدیرعامل

 .دشومی توزیع مرغ تن 800 و هزار 7 تا 700 و هزار

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/08/3/169444607.jpg?ts=1644335905052
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/08/3/169444607.jpg?ts=1644335905052
https://www.irna.ir/news/84644067/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8053494/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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 میلیون 14۰ تا 1۳۵ از بیش گرفته صورت ریزی برنامه به توجه با گفت: نژاد اسداله  -جوان خبرنگاران باشگاه

 مرغ گوشت تن هزار 2۳۰ از بیش میزان، این تحقق صورت در که گیرد می صورت بهمن در ریزی جوجه قطعه

 .دشومی تولید

 مرغ، گوشت تن 8۰۰ و هزار 7 روزانه عرضه و سال پایانی ایام در مرغداران اتحادیه گرفته صورت تمهیدات بنابر

 .داشت نخواهیم مرغ تامین بحث در کمبودی

 رغم به که اچر دهند می ایالم و خوزستان همچون هااستان برخی در مرغ انباشت از خبر مرغداران از بسیاری

 .ندارد وجود بازار در تقاضایی کیلو، 4 به مرغ وزن افزایش

 هزار ۳1 تا زاره 29 مرغ ران تومان، هزار ۳1 تا ۳۰ مرغ کیلو هر قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 نرخ ماهی و پرنده اتحادیه گفته به که است تومان هزار 6۰ تا ۵۰ نهسی و تومان هزار 7۵ تا 7۰ مرغ فیله تومان،

 تا را بندیقطعه مرغ منطقی و مصوب قیمت کارشناسی، بررسی از پس جهاد وزارت و نیست واقعی بندیقطعه مرغ

 .کندمی اعالم هفته پایان

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 19-۰9:۰۳- نجوا خبرنگاران باشگاه

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 کردند متشنج را گوشت بازار دالالن 19-5

 و ستا بازی دالل از ناشی بازار در فعلی های نرخ با گوشت عرضه گفت: دامداران اتحادیه مدیرعامل

 .ندارد دامدار به ارتباطی

 تمام قیمت مصوب، نرخ با کمبود و دامی هاینهاده تامین مشکالت وجود با گفت: لیعا  -جوان خبرنگاران باشگاه

 و تومان هزار ۵۵ تا ۵۳ زنده گوساله تومان، هزار 7۰ تا 62 بره کیلو هر کنونی نرخ است. یافته افزایش دام شده

 .است تومان هزار 11۰ تا 1۰۰ دامدار از الشه کیلو هر خرید

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8053494/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8054650/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 رغم به که چرا ستا بازی دالل از ناشی بازار در کنونی هاینرخ با گوشت عرضه گفت: راندامدا اتحادیه عامل مدیر

 .کندمی عرضه ضرر با دامدار تولید، باالی هایهزینه

 روزمره افزایش اراستمر با رو این از است، تولید هایهزینه تابع گوشت و دام قیمت آنکه به توجه با گفت: عالی

 .نیست انتظار از دور عید شب بازار در گوشت قیمت نوسان تمالاح دامی هاینهاده قیمت

 برای و یافته تخصیص ارز جمهور رئیس دستور با اسفند و بهمن هایماه طی کشاورزی جهاد وزیر گفته طبق

 .است شده اندیشیده تمهیداتی هم فروردین

 دستسر تومان، هزار 1۵۰ تا 14۰ گوسفندی شقه کیلو هر قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

 که بوده تومان هزار 16۰ گوساله سردست تومان، هزار 14۰ تا 1۳۰ گوساله شقه تومان، هزار 17۰ گوسفندی

 دام ندگانکن تامین شورای و دامداران اتحادیه چند هر است. داشته معناداری رشد اخیر هایهفته به نسبت

 .است نداشته محسوسی تغییر فروشی عمده در گوشت قیمت که معتقدند

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 19-1۵:4۰- جوان خبرنگاران هباشگا

 

 داد؛ خبر کشاورزی کاالهای داخلی مدیربازرگانی

 گرم گوشت از کمتر درصد 15 منجمد گوشت قیمت 20-5

 بازار در گرم گوشت قیمت از کمتر درصد 15 منجمد گوشت بازار، تنظیم کارگروه تصمیمات براساس

 .شودمی توزیع

https://www.yjc.news/fa/news/8054650/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8055525/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85
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 1۵ حدود منجمد قرمز گوشت قیمت بازار، تنظیم کارگروه تصمیمات براساس گفت: زارع  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .شود عرضه بازار در گرم گوشت قیمت از کمتر درصد

 و عتوزی بازار در دام امور پشتیبانی شرکت توسط قبلی مصوب قیمت همان اساس بر منجمد مرغ گوشت او، گفته به

 د.شومی مصوب و نهایی زودی به بازار تنظیم کارگروه در قرمز گوشت انواع قیمت

 ،منجمد گوسفند قرمز گوشت که شد مقرر کشاورزی محصوالت تنظیم کارگروه تصمیمات آخرین اساس بر

 ورام بانیپشتی شرکت توسط تهران سطح در گرم گوسفند گوشت و کشور سراسر در گرم گوساله و منجمد گوساله

 .شود توزیع نوروز ایام و سال پایانی روزهای در دام

 یم.ا مواجه قرمز گوشت عرضه و کشتار مازاد با امسال گفت: کشاورزی کاالهای داخلی بازرگانی مدیر

 به بازار به آنان هجوم و مردم خرید تحریک و التهاب ایجاد مجازی، فضای در پراکنی شایعه با دالالن گفت: زارع

 مواجه مزقر گوشت کمبود با کشور در که است درحالی این کنند، درآمدزایی و سازی قیمت هندخوا می نوعی

 نیستیم.

 اکنون هم که دبو تومان هزار ۵۵ حدود زنده دام کیلو هر قیمت متوسط مهرماه در که است آن از حاکی هابررسی

 چشمگیری جهش تگوش قیمت زنده، دام یتومان هزار 12 تا 7 اختالف وجود با که رسیده تومان هزار 67 تا 62 به

 توزیع به اقدام مدا امور پشتیبانی توسط دالالن سودجویی از جلوگیری برای بازار تنظیم کارگروه که است داشته

 است. کرده

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۰-1۵:2۰- جوان خبرنگاران باشگاه

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8055525/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85
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 مصوب نرخ از تر ارزان درصد 30 عید شب میوه عرضه 21-5

 مشخص هنوز بازار تنظیم هایمیوه مصوب نرخ گرچه گفت: روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 .باشد مصوب نرخ از کمتر درصد 30 قیمت که دهممی را قول این بنده اما نشده،

 بازار تنظیم پرتقال و سیب توزیع فروردین 1۵ تا اسفند 2۰ از فت:گ فر قادری اسماعیل  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .شود عرضه نرخ زیر درصد ۳۰ قیمت که دهم می را قول این بنده و شودمی انجام

 وشمنده صورت به عید شب میوه توزیع درصد ۵۰ حدود روستایی، تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل گفته به

 .شد خواهد انجام

 رتقالپ تن هزار ۵۰ و سیب تن هزار ۵۰ انیمتومی گذاری قیمت شورای تصمیمات اساس بر گفت: فر قادری

 .نداریم خرید میزان از دقیقی آمار اکنون هم که کنیم خریداری

 اواخر از که شده یزیر برنامه عید شب پرتقال و سیب عرضه برای گذشته ماه ۳ از بازار تنظیم مسئوالن اعالم بنابر

 .دشومی آغاز هااستان به شده خریداری های میوه لحم کار آینده هفته

 و میلیون 4 دودح تولید با که بود کرده اعالم اخیرا جهاد وزارت گرمسیری نیمه و گرمسیری امور دفتر مدیرکل

 .نداریم عید شب مرکبات تامین برای مشکلی نارنگی و پرتقال تن هزار 24۰

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۰-14:4۰- جوان ارانخبرنگ باشگاه

 

 فردا از ایزنجیره هایفروشگاه در بازار تنظیم برنج عرضه آغاز 22-5

https://www.yjc.news/fa/news/8056457/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8056457/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8
https://www.yjc.news/fa/news/8056384/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%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%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
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 در مصوب نرخ با رداف از بازار تنظیم برنج عرضه گفت: روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 .شودمی آغاز کشور سراسر در ایزنجیره هایفروشگاه

 هوشمندبرنج توزیع گفت: روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل فر قادری اسماعیل  -جوان خبرنگاران باشگاه

 تومان ۵۰۰ و هزار 18 هندی برنج تومان، ۵۰۰ و هزار 2۰ پاکستانی نجبر تومان، ۵۰۰ و هزار 12 قیمت به تایلندی

 .است انجام حال در تومان هزار 42 قیمت به شیرودی برنج و

 .داد خبر آتی هایروز طی هوشمند توزیع فرایند در فجر( )برنج دیگر ایرانی برنج نوع یک عرضه از او

 از کشور سراسر در ایزنجیره هایفروشگاه در برنج توزیع ازار،ب تنظیم راستای در گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 تا گیردمی ارک به آینده هفته 2 طی را خود تالش تمام کشاورزی جهاد وزارت مجموعه شد. خواهد آغاز پنجشنبه

 .برسد پایداری به عید شب آستانه در اساسی هایکاال بازار

 علت را لیدال شبکه مسئوالن از بسیاری که رسید خود اوج به بازار در برنج قیمت نوسان اخیر هایهفته طی

 .دانندمی گرانی و عرضه کاهش اصلی

 کاالی توزیع هایپلتفرم طریق از مصوب نرخ با ایرانی برنج عرضه روستایی تعاون سازمان مسئوالن اعالم طبق

 .تاس بازار کشش نگربیا امر این که شد توزیع تهران در برنج تن 24 جمعه روز و شده آغاز اساسی

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۰-11:۳2- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 دشومی آغاز گوشت هوشمند توزیع 23-5

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8056384/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%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%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
https://www.yjc.news/fa/news/8056288/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 .داد خبر آینده هفته از منجمد گوشت هوشمند توزیع از روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 همانند کاال این هوشمند توزیع گوشت، بازار التهابات به توجه با گفت: فر قادری اسماعیل -جوان خبرنگاران باشگاه

 .شودمی آغاز آینده هفته از تنظیم راستای در هاکاال دیگر و زمینیسیب برنج،

 هازیرساخت فعالً و بود خواهد منجمد صورت به گوشت عتوزی روستایی، تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل گفته به

 .ندارد وجود گرم گوشت توزیع برای

 بازار نظیمت ستاد جلسه در امروز و نشده تعیین کاال این مصوب قیمت هنوز گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .شودمی اعالم و تعیین قیمت این

 از یاریبس که داشت چشمگیری نوسان اخیر هایهفته طی گوشت قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

 مشآرا به بازار کاال دهوشمن توزیع با امیدواریم که دانندمی التهابات این اصلی علت را دام صادرات بازار، فعاالن

 .برسد

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۰-11:12- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :روستایی تعاون مرکزی سازمان عامل مدیر

 برسد تومان هزار 8 زیر به زمینیسیب قیمت دهممی قول 24-5

 ههفت در تومان هزار 8 زیر به زمینیسیب قیمت کاهش از روستایی تعاون مرکزی سازمان عامل مدیر

 .داد خبر آینده

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8056288/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8056240/%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%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%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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 طوری به شدیم التهاب دچار زمینیسیب زاربا در گذشته هفته گفت: فر قادری اسماعیل  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .بود رسیده تومان هزار 2۰ به تهران بازار در محصول کیلو هر قیمت که

 قیمت التهاب اصلی علت را شده تعیین صادرات سقف و اخیر سیل وقوع روستایی تعاون مرکزی سازمان عامل مدیر

 .کرد اعالم بازار در

 به شد متعادل ودیحد تا بازار در قیمت تومان، 8۰۰ و هزار 9 نرخ با زمینیسیب هوشمند توزیع با گفت: فر قادری

 که است رسیده تومان هزار 14 تا 1۳ بازار و تومان هزار 1۰ به میادین در محصول کیلو هر اکنون هم که طوری

 کمتر به میادین رد و تومان هزار 1۰ به حداکثر هامغازه در قیمت آینده هفته چهارشنبه در که دهممی را قول این

 .برسد تومان هزار 8 از

 از بازار یمتنظ راستای در کشاورزی جهاد وزارت گذشته هفته ،زمینیسیب تولید و ذخایر بودن کافی رغم علی

 .داد خبر زمینیسیب تن هزار 1۰۰ واردات

 مناطق زمینیسیب زودی به و است موجود هاانبار در زمینیسیب تن هزار 6۰۰ کشاورزی جهاد وزیر گفته طبق

 .شودمی بازار وارد جنوبی

 خبر لینک

 

 

 18-11-14۰۰ 16:۳2-فارس خبرگزاری

 رسید گذشته سال 10 در رقم باالترین به جهان در غذایی وادم قیمت فائو: 25-5

 در هانج در غذایی مواد قیمت کرد اعالم خود گزارش جدیدترین در متحد ملل کشاورزی و خواربار سازمان

 .است شده نزدیک 2۰11 سال در قیمت باالترین به و یافت افزایش 2۰22 سال ماه نخستین

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8056240/%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85-%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%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001118000494/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1-0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 در (فائو) تحدم ملل کشاورزی و خواربار سازمان راشاتودی، از نقل به فارس مللال بین اقتصاد گروه گزارش به

 از ناشی فزایشا این و یافت افزایش گذشته ماه در جهان در غذایی مواد قیمت کرد اعالم خود گزارش جدیدترین

 .است بوده لبنیات و گیاهی هایروغن قیمت رفتن باال

 .است شده نزدیک 2۰11 سال در قیمت باالترین به و رفت باال درصد 1.1 هاقیمت شاخص

 ویژه به عرضه، هایمحدودیت سایر و صادرات بودن دسترس در کاهش انرژی، بحران پیامدهای کرد اعالم فائو

 .است داده افزایش را هاقیمت نامساعد، هوای و آب و کار نیروی کمبود

 و یافت افزایش صددر 4.2 آن از پیش ماه نسبت به نویهژا ماه در گیاهی هایروغن قیمت شاخص فائو، اعالم بر بنا

 .زد رکورد

 شاخص ود.ر می شمار به متوالی ماهانه افزایش پنجمین که یافت افزایش درصد 2.4 نیز لبنیات قیمت شاخص

 .است داشته افزایش ماه یک در درصد ۳.8 ذرت که طوریبه یافت افزایش درصد ۰.1 غالت قیمت

 افت درصد ۳.1 گذشته ماه به نسبت شکر قیمت یافته افزایش ژانویه ماه در گوشت قیمت گزارش، این اساس بر

 تایلند و نده یعنی عمده صادرکننده کشورهای در تولید مطلوب انداز چشم شکر بهای کاهش اصلی دلیل که کرده

 .است

 .است یافته اهشک درصد ۳.1 آرژانتین، و استرالیا در بسیار برداشت علت به گندم قیمت حال، عین در

 بینی پیش داد. زایشاف تن میلیارد 2.79۳ به را 2۰21 سال در غالت تولید از خود بینی پیش المللی، بین نهاد این

 .بود تن میلیارد 2.791 فائو قبلی

 .دهدمی رارق خطر معرض در واردات به متکی کشورهای در را فقرا بیشتر، هایهزینه که است داده هشدار فائو

 خبر لینک

 

 

 

 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001118000494/%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AF%D8%B1-0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 18-11-14۰۰ 16:۳۵-فارس خبرگزاری

 اینترنتی روش به ایرانی و خارجی برنج خرید جزئیات 26-5

 برنج خرید یاتجزئ ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان یهااستان و مجلس امور ارتباطات، مرکز رئیس و مشاور

 تهران در ومانت هزار 42 کیلویی قیمت به شیرودی برنج گفت: و داد توضیح را هوشمند روش به خارجی و ایرانی

 .دشومی توزیع

 

 به زمینیسیب و یوهم و برنج انواع توزیع نحوه از فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در عربشاهی جاوید

 طریق از مانتو هزار 42 کیلویی قیمت به شیرودی رنجب گفت: و کرد اشاره ها پلتفرم قالب در و هوشمند روش

 .دشومی انجام تهران در «بازرگام» سامانه

 برنج اینکه یانب با ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان یهااستان و مجلس امور ارتباطات، مرکز رئیس و مشاور

 خود درخواست ثبت با توانندمی انیتهر شهروندان :گفت رود، می فروش به کیلویی ۵ های بسته قالب در شیرودی

 .نندک دریافت هزینه پرداخت بدون منزل درب را محصول سامانه این در تومان هزار 21۰ پرداخت با و

 ترتیب به مصوب یهاقیمت به نیز تایلندی و هندی پاکستانی، شامل خارجی هایبرنج انوع افزود: عربشاهی

 هااستان از تعدادی در «اینجا هست» و «بازرگام» پلتفرم، دو در هم تومان 12۵۰۰ تومان، 18۵۰۰ تومان، 2۰۵۰۰

 .شد خواهد اضافه مرور به که دشومی توزیع رضوی خراسان و یزد اصفهان، جمله از

 آدرس واردکردن با انندتومی شهروندان که است البرز و تهران یاهاستان برای فقط فعال «اینجا هست» سامانه

 .کنند دریافت خرید برای را فروشگاه ترین نزدیک اطالعات خود زندگی محل

 انجام حال در مبازرگا سامانه طریق از تومان 98۰۰ کیلو هر قیمت به هم زمینیسیب اینترنتی توزیع افزود: وی

 .گرفت خواهد صورت هوشمند توزیع هایپلتفرم طریق از نیز عید شب میوه برنامه طبق و است

https://www.farsnews.ir/news/14001118000689/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://www.bazargam.com/
https://hastinja.ir/
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 که کرد یدتأک ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان یهااستان و مجلس امور ارتباطات، مرکز رئیس و مشاور

 اقالم عادالنه زیعتو و کنترل و نظارت و هاواسطه رساندن حداقل به اساسی کاالهای هوشمند توزیع تأثیر مهمترین

 .است اسیاس

 نیاز مورد میوه درصد ۵۰ کنیممی تالش گفت: رسانه اصحاب با خبری نشست در کشاورزی جهاد وزیر گذشته روز

 .کنیم توزیع هوشمند سیستم طریق از را مردم عید شب

 .کنید کلیک «اینجا هست» و «بازرگام» هایسامانه مشاهده برای

 خبر لینک

 

 

 18-11-14۰۰ 1۰:44-فارس خبرگزاری

 برنج جهانی قیمت متوسط افزایش 27-5

 .بود یافزایش اندکی ژانویه ماه پایان به منتهی هفته در میانگین طور به جهان در برنج انواع قیمت

 

 صادراتی قیمت بر تایلند در برنج داخلی قیمت ان؛ایر دولتی بازرگانی شرکت از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 .یابد افزایش المللبین سطح در کشور این برنج نرخ تا گذاشت تاثیر آن

 هند برنج انواع قیمت میانگین اما شد، کاهشی فیلیپین تقاضای کاهش دلیل به ویتنام برنج قیمت اساس، این بر 

 .بود افزایش اندکی

 2۵ نوع و دالر ۳4۵ رقم در هفته این در هند شکسته درصد ۵ برنج هند، برنج قیمت نمیانگی اندک افزایش علیرغم

 .ماند ثابت دالر ۳29 در نیز شکسته درصد

 .سیدر ژانویه ۳1 در تن هر در دالر 414 به ژانویه 24 در دالر 41۳ از شکسته درصد ۵ تایلندی برنج

https://www.bazargam.com/
https://hastinja.ir/
https://www.farsnews.ir/news/14001118000689/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001118000225/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
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 جهان در قیمتی روند هابینیپیش اما رسید. دالر ۳۵۵ به دالر ۳۵2 از زمانی مقطع همین در نیز پاکستان محصول

 .است کرده اعالم افزایشی را

 خبر لینک

 

 

 17-11-14۰۰ 16:4۳-فارس خبرگزاری

 اساسی کاالهای قیمت رشد لیلد دو روز/ یک در گندم جهانی قیمت دالری 11.5 رشد 28-5

 11.۵ گندم د،زدن رقم را قیمت افزایش جدید های رکورد اساسی محصوالت جهانی، بازارهای کاری روز آخرین در

 .داشت افزایش روز یک در دالر

 
 محصوالت نواعا قیمت جهانی بازارهای کاری روز آخرین در فارس، خبرگزاری الملل بین اقتصاد گروه گزارش به

 وهر کرد رشد ردال 11.۵ روز یک در تنها گندم قیمت که طوری به زدند، رقم را افزایش جدید های رکورد اسیاس

 .شد معامله سنت 2۵ و دالر 76۳ قیمت به محصول این از بوشل

 دام خوراک عنوان به که ذرت قیمت که طوری به داشتند ای مالحظه قابل رشد هم اساسی محصوالت دیگر

 .رفت فروش به سنت ۵۰ و دالر 62۰ قیمت به محصول این از بوشل هر و داشت دالری ۳.7۵ رشد دشومی استفاده

 سویای و اشتد قیمت افزایش دالر 9.2۵ روغنی سویای نماندند عقب هاقیمت افزایس این از هم روغنی های دانه

 .داشت دالری 8.2 کاهش کانوال روغنی گیاه اماکرد، تجربه را دالری 6.8 رشد هم خوراکی

 به دارد انوارهاخ سبد در را زیادی وزن و است مهم بسیار جهان در غذایی امنیت تامین در اسای کاالهای اهیمت

 .رددا خانوارها زندگی معیشت و کشور از ارز خروج در زیادی تاثیر قمیت نوسان گونه هر دلیل این

https://www.farsnews.ir/news/14001118000225/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.farsnews.ir/news/14001117000715/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-5-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 واردات تن یونمیل 8 به نزدیک امسال اما شتدا گذشته یهاسال در که خودکفایی وجود با گندم تولید در ایران

 .داشتیم

 طریق از را ورکش دامی های نهاده درصد 7۰ و هستیم واردات به وابسته درصد 9۰ هم روغنی های دانه تولید در

 .کنیم می تامین واردات

 اساسی کاالهای قیمت رشد دالیل*

 .است گرفته بیشتری شتاب کرونا یبیمار شیوع از پس اخیر یکسال در اساسی کاالهای قیمت افزایش

 های رالعملدستو کشورها بیماری این شیوع با اینکه نخست داشته تاثیر قیمت افزایش این در عمده دلیل دو

 .شد مواجه مشکالتی با اساسی کاالهای مبادالت و کردند سختگیرانه را خود واردات و صادرات

 را صادرات آن دنبال به و قراردادند اولویت در را خود کشورهای اصلی نیاز تامین صادرکننده، عمدتا کشورهای دوم؛

 .کردند متوقف یا محدود

 خبر لینک

 

 

 17-11-14۰۰ 14:۰1-فارس خبرگزاری

 یافت کاهش درصد 32 گاوداری محصوالت تولیدکننده قیمت شاخص 29-5

 تولید نقطه به نقطه تورم دهدمی نشان پاییز در کشور صنعتی گاوداری محصوالت تولیدکننده قیمت شاخص

 .یافت کاهش درصد واحد ۳2 قبل فصل به نسبت پاییز فصل در گاوداری محصوالت

 

https://www.farsnews.ir/news/14001117000715/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-5-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001117000353/%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%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-32-%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 ورکش صنعتی گاوداری محصوالت تولیدکننده قیمت شاخص فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 درصد واحد ۳2 قبل فصل به نسبت پاییز فصل در گاوداری محصوالت تولید نقطه به نقطه تورم دهدمی نشان پاییز

 .یافت کاهش

-قلم تولید ایاز به صنعتی های گاوداری محصوالت تولیدکنندگان توسط دریافتی قیمت میانگین دیگر رتعبا به

 .دارد افزایش درصد ۵۰.4 ،1۳99 پاییز فصل به نسبت 14۰۰ پاییز فصل در کشور، داخل در خود های

 21.7) "ماه چهار زیر نر لهگوسا" قلم به مربوط نقطه به نقطه تورم کمترین صنعتی، های گاوداری اقالم بین در

 .است درصد( 68.8) "حذفی گاو" قلم به مربوط آن بیشترین و درصد(

 با ابربر (1۳9۵=1۰۰ مبنای )بر صنعتی های گاوداری بخش کننده تولید قیمت شاخص، 14۰۰ پاییز فصل در

 به نقطه ورم)ت قبل سال مشابه فصل به نسبت و درصد 4.۵ فصلی( )تورم قبل فصل به نسبت که است بوده ۵14،۵

 .است یافته افزایش درصد ۵۰.4 نقطه(

 گاوه ار،غیربارد تلیسه گاو شامل شودمی محاسبه بخش این کننده تولید قیمت شاخص آن براساس که اقالمی

 .شودمی دکو و شیر ماه، 4 زیر نر گوساله وازده، شیری حذفی گاو پرواری، گوساله نرداشتی، گاوه شیری،

 

 فصلی تورم*

 نسبت نعتیص های گاوداری بخش تولیدکننده قیمت شاخص تغییرات 14۰۰ پاییز فصل در آمار مرکز اعالم طبق

 16.7 رصد(،د 21.2) قبل فصل در اطالع همین با مقایسه در که رسید درصد 4،۵ به فصلی( )تورم قبل فصل به

 1/۰) "تلیسه گاو " قلم به مربوط یفصل تورم کمترین صنعتی، گاوداری اقالم میان در دارد. کاهش درصد واحد

 .شد ثبت ( درصد 1۵،۰) "کود" قلم به مربوط آن ترینبیش و ( درصد

 ساالنه تورم
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 منتهی صلف چهار در کشور داخل در صنعتی های گاوداری محصوالت تولیدکننده قیمت شاخص میانگین تغییرات

 فصل در عاطال همین به نسبت که رسید درصد 67،9 به قبل سال در مشابه مدت به نسبت 14۰۰ پاییز فصل به

 های اریگاود اقالم میان در بررسی، مورد فصل در .دهدمی نشان کاهش درصد واحد 1.4 درصد(، 69.۳) قبل

 آن بیشترین و ( درصد 22.6) "ماه چهار زیر نر گوساله " قلم به مربوط ساالنه تورم کمترین کشور، در صنعتی

 .است درصد( 7۵.2) "حذفی گاو" به مربوط

 استانی شاخص*

 عدد که دهدمی نشان 14۰۰ پاییز در کشور صنعتی هایگاوداری محصوالت تولیدکننده قیمت شاخص بررسی

 استان به مربوط شافزای میزان بیشترین است. بوده رو روبه افزایش با قبل فصل به نسبت هااستان اکثر در شاخص

 .ددمی نشان کاهش درصد 1.۳ با قم استان به مربوط کاهش نمیزا بیشترین و درصد ۳۰،۳ با اردبیل

 تغییر رصدد بیشترین که دهدمی نشان قبل سال مشابه فصل به نسبت جاری فصل در هااستان کل شاخص مقایسه

 درصد 21.9 با بلوچستان و سیستان استان به مربوط آن کمترین و افزایش درصد 92،6 با گیالن استان به مربوط

 .یافت افزایش

 خبر لینک

 

 

 17-11-14۰۰ 1۳:۳9-فارس خبرگزاری

 اساسی کاالی سامانه در تومانی ارهز 42 نرخ به ایرانی برنج عرضه 30-5

 تومانی هزار 42 یکیلوی نرخ به شیرودی ایرانی برنج عرضه از روستایی تعاون مرکزی سازمان ارتباطات مرکز رئیس

 .داد خبر اساسی کاالی سامانه در

 

https://www.farsnews.ir/news/14001117000353/%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%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-32-%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/14001117000460/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-42-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 در ایران ییستارو تعاون مرکزی سازمان ارتباطات مرکز رئیس عربشاهی جاوید علیرضا فارس، خبرگزاری گزارش به

 و هندی تایلندی، نجبر عرضه گفت: بازار در محصول این گرانی پی در برنج عرضه مورد در خبر شبکه با زنده ارتباط

 تومان ۵۰۰ و هزار 18 هندی تومان،برنج ۵۰۰ و هزار 12 کیلویی تایلندی برنج و شده آغاز قبل ماه دو از پاکستانی

 .شودمی عرضه بازار در تومان ۵۰۰ و هزار 2۰ پاکستانی برنج و

 برنج عرضه شده انجام توافق اساس بر گفت: همچنین ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان ارتباطات مرکز رئیس

 این.شودمی عرضه بازرگام اساسی کاالی عرضه سامانه طریق از تومان هزار 42 کیلویی نرخ به شیرودی نوع ایرانی

 .شودمی مشتری تحویل اضافه هزینه بدون منازل درب عرضه صورت به برنج

 را محصول وکند می واریز را پول و ثبت را خود تقاضای بازرگام سامانه طریق از ایرانی برنج متقاضیوی، گفته به

 .کندمی دریافت اضافه هزینه بدون

 خبر لینک

 

 

 2۰-11-14۰۰ 14:۳7- فارس خبرگزاری

 فروش و اتیوارد برنج قیمت برنج/جزئیات گرانفروشی درباره دولتی بازرگانی شرکت توضیح 31-5

 داخل

 شرکت دهدمی شانن نیما بازار ارز نرخ و جهانی یهاقیمت به توجه با خارجی برنج انواع شده تمام قیمت محاسبات

 .فروشد نمی گران را رداتی وا برنج دولتی بازرگانی

 

 هایبرنج فروشیگران بر مبنی خبری انتشار پی در دولتی، بازرگانی شرکت از نقل به فارس، خبرگزاری گزارش به

 دعوت ضمن است شده بیان اسالمی شورای مجلس محترم نمایندگان از یکی توسط که دولت توسط خارجی

https://www.bazargam.com/
https://www.bazargam.com/
https://www.bazargam.com/
https://www.farsnews.ir/news/14001117000460/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-42-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001120000597/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.farsnews.ir/news/14001120000597/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
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 عزیز این اظهارات تکذیب و "علم به لک لیس ما والتقف" بر مبنی قرآن توصیه رعایت و الهی تقوای به همگان

 بازار ارز نرخ و جهانی یهاقیمت به توجه با خارجی برنج انواع شده تمام قیمت محاسبات دارد؛می اعالم بزرگوار

 حاضر حال در متبوع شرکت توزیع سبد در موجود وارداتی برنج انواع شده تمام هزینه حداقل دهدمی نشان نیما

 1121 برنج کیلوگرم هر برای مالی هایهزینه و فروشی سودخرده فروش، سودعمده واردکننده، سود احتساب بدون

 ریال 1۵۵۰41 تایلندی، B100 برنج و ریال 282۵4۰پاکستانی 1121 برنج گرم کیلو هر ریال، 2۵762۳ هندی

 .باشدمی

 هندی رنجب کیلوگرم هر برای ترتیب به ایران دولتی بازرگانی شرکت توسط برنج شده عرضه قیمت کهحالی در

 این کننده مصرف قیمت که باشدمی ریال 11۰۰۰۰ تایلندی برنج و ریال 2۳۰۰۰۰ پاکستانی برنج ریال، 22۰۰۰۰

 .باشدمی ریال 12۵۰۰۰ و ریال 2۵۰۰۰۰، ریال 24۰۰۰۰ ترتیب به اقالم

 مکانا و شرکت گذاری هدف و قبول مورد یهاقیمت به خارجی هایطرف اطالع عدم اهمیت جهت به شرکت این

 یهاقیمت و هاههزین ریز انتشار از خارجی تجارت مذاکرات حین در اطالعات این از تجاری هایطرف استفاده سوء

 در انتشار عدم تعهد اخذ با و محرمانه صورت به را اطالعات ریز دارد آمادگی لیکن است؛ معذور مبدا بازار در هدف

 .دهد قرار مختلف هایرسانه اختیار

 خبر لینک

 

 

 2۰-11-14۰۰ 12:۰7- فارس خبرگزاری

 فردا از فجر برنج توزیع و گوشت عرضه شدن آنالین عید/ شب بازار تنظیم جزئیات 32-5

 برنج وزیعت گفت: عید، شب کاالهای بازار تنظیم جزئیات تشریح ضمن کشور روستایی تعاون سازمان مدیرعامل

 .شودمی آنالین نیز میوه و منجمد گوشت فجر،

https://www.farsnews.ir/news/14001120000597/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.farsnews.ir/news/14001120000320/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%E2%80%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2
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 در فجر ههد مناسبت به خبری نشست در امروز فرقادری اسماعیل فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 هوشمند توزیع شت:دا اظهار برنج و میوه جمله از اساسی کاالی بازار تنظیم درباره فارس خبرنگار سؤال به پاسخ

 تا مزرعه فاصله امروز است، بازار در داللی و گریواسطه کاهش برای ما راهبردهای مهمترین از اساسی کاالهای

 .دارد افزایش درصد 7۰۰ تا سفره

 در انتوم هزار 42 قیمت به شیرودی برنج این از پیش :افزود رکشو روستایی تعاونی سازمان مدیرعامل

 قیمت با و آنالین صورت به هم فجر برنج فردا از است قرار که شدمی توزیع هوشمند توزیع هایسامانه

 .شود توزیع تومان هزار 40 حدود کیلویی

 قیمت به و دهش بارگذاری سامانه در اکنون هم تایلندی و هندی پاکستانی، خارجی، هایبرنج انواع افزود: وی

  .رودمی فروش به مصوب

 این گفت: و داد خبر آنالین صورت به جاری هفته از منجمد گاوی و گوسفندی گوشت توزیع از همچنین فرقادری

 .شد خواهد عرضه بازار تنظیم ستاد مصوب قیمت به اقالم

 کنندگانتأمین از هم ایگالیه اما دارد،ن وجود کشور در گوشت کمبود گونههیچگفت که حال عین در وی

  .کنندنمی تأمین موقع به انبار، در اقالم بودن کافی وجود با که داشت

 قیمت زیر درصد 30 عید شب میوه توزیع *

 طریق از عید شب میوه نیاز درصد ۵۰ حداقل توزیع از همچنین کشور روستایی تعاونی سازمان مدیرعامل

 توانندمی مردم و شودمی بارگذاری سامانه در آینده هفته اواخر از هامیوه این گفت: و داد خبر هوشمند هایسامانه

 .کنند مطرح را خود تقاضای
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 نشده گیریتصمیم آن نرخ برای هنوز که شد خواهد عرضه مصوب نرخ به عید شب هایمیوه گفت: همچنین وی

 .است

 کاالی توانندمی باشد، داشته وجود مردم سوی از نارضایتی که صورتی در :گفت حال عین در فرقادری

 .دهد عودت را خریدار پول و بپذیرد که دارد الزام فروشنده و کنند مرجوع را شده خریداری

 نسبت شود،می توزیع هوشمند هایسامانه در که عید شب هایمیوه امسال که داد قول هارسانه به وی

 .باشد داشته قیمت کاهش درصد 30 حداقل بازار قیمت به

 یبرخ متأسفانه گفت: و داد نشان واکنش شودمی گفته بازار در گوشت گرانی عنوان به که آنچه به نسبت فرقادری

 رسیده ومانت هزار 2۳۰ به گوشت قیمت شده مطرح هارسانه در که آنطور و زنندمی دامن هاگرانی به هارسانه

 شقه وشتگ قیمت داشتم، بارتره میادین از خودم که اخیری دیدباز در نیست، اینطور واقعیت در اما است،

 .بود تومان 800 و هزار 116 گوسفندی

 شودمی صادر مشروط زنده دام صادرات مجوز *

 28 از یشب تاکنون گفت: است، شده زنده دام قیمت افزایش موجب صادرات که سؤالی به پاسخ در همچنین وی

 هم بعد این از و باشد داشته تواندنمی گوشت بازار در نقشی هیچ ما نظر از و شده صادر سبک دام رأس هزار

 انجام صادرات م،باشی نداشته مازاد اگر و شودمی صادر بازار در پایش و رصد شرط به صادرات جدید مجوز هرگونه

 .داد نخواهیم

 شودمی احیا سازندگی جهاد *

 که کرد اعالم یسازندگ جهاد عالی شورای اساسنامه ابالغ هب اشاره با کشور روستایی تعاونی سازمان مدیرعامل

 و شود احیا دوباره کرد،می فعالیت انقالب اوایل که جهادی و مردمی نگاه همان با سازندگی جهاد که امیدواریم

 .است کرده روشن کار این انجام برای را مسیر اساسنامه این ابالغ

 زعفران تن 46 پول رفتن هدر ماجرای *

 هنوز کشاورزان از شده خریداری زعفران تن 46 که سؤالی به پاسخ در کشور روستایی تعاون سازمان عاملمدیر

 قبلی هایدوره به موضوع این گفت: است، زده جیب به کالنی سود خریدار که حالی در اندنکرده دریافت را پولش

 شد فروخته مخصوص برند یک به تومان ونمیلی 2۰ کیلویی قیمت به و شد خریداری زعفران تن 46 که گرددبرمی
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 قبل هایدوره روستایی تعاون سازمان که قراردادی رسید. تومان میلیون ۳۰ کیلویی به زعفران قیمت آن از پس و

 را آن پول هنوز اند،فروخته سفته با چون که بوده طوری آن اجرای اما است، درست شکلی نظر از کردند منعقد

 .اندنکرده دریافت

 روستایی عاونت توسط گذشته هایدهه در بازار گریتنظیم برنامه نشدن اجرایی از فرقادری نشست، این ادامه در

 )تمرکز انتزاع انونق برگشتن با اکنون اما بود، مانده دور خود اصلی اهداف از سازمان این وظایف گفت: و داد خبر

 است. پرداخته بازار گریتنظیم یعنی خود اصلی وظیفه به سازمان این کشاورزی( جهاد وزارت در بازرگانی وظایف

 8۰۰ و بنیاندانش شرکت 12۰۰ برود. پیش هوشمند هایسیستم از استفاده با که کندمی تالش راستا این در

 .دهیم زایشاف کشاورزی بخش در را نوآوری نفوذ ضریب تا هستیم این دنبال به و اندشده شناسایی آپاستارت

 اقداماتی و است کشاورزی بخش معضل مهمترین گریواسطه و داللی امروز داشتیم، که پذیریآسیب با افزود: وی

 .دکن کم را بازار التهاب توانسته دهیممی انجام بنیاندانش هایشرکت طریق از ماهآبان 18 از که

 شودمی تومان هزار هشت از کمتر زمینیسیب قیمت *

 زمینیسیب مورد در همچنین کرد. فروکش آبان نیمه از بازار التهاب مرغتخم و مرغ مورد در مثالً افزود: فرقادری

 به ازارب قیمت اکنون و کردیم آغاز را آنالین توزیع بود، داده رخ پیش هفته چند که مشکالتی دلیل به

 هزار 8 رزی به میوه میادین در قیمت آینده هفته که دهممی قول شما به و رسیده تومان هزار 10 محدوده

 .رسدمی تومان

 است نرسیده خود هدف به خوزستان هکتاری هزار 550 طرح *

 این به یرهبر معظم مقام سفر در 8۵ سال در که خوزستان هکتاری هزار ۵۵۰ طرح مورد در همچنین فرقادری

 محول ستاییور تعاون سازمان به آن وظیفه و است نرسیده خود هدف به اکنون طرح این گفت: شد، تصویب استان

 .کنیم دنبال را طرح این اهداف که است شده

 طریق از آنالین رتصو به را غیره و زمینیسیب و برنج نظیر خود نیاز مورد اقالم توانندمی مردم گزارش بنابراین

 .دهند سفارش بازرگام سامانه

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14001120000320/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%E2%80%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2
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 19-11-14۰۰ 1۳:1۵- فارس خبرگزاری

 کشور در روغن بازار یتمدیر برای راهکار 3 /روغن ذخایر کمبود شایعات پرده پشت 33-5

 داشت هاییستسیا برخی اجرای در ریشه گفتند،می روغن ذخایر کمبود درباره روغن حوزه فعاالن از بخشی آنچه

 و یافته اختصاص عموضو این برای ارز دالر میلیون ۳۰۰ گویدمی کشاورزی جهاد وزیر اما شود اجرایی بود قرار که

 .است کافی ذخایر

 

 روغن ذخایر عیتوض که بودند کرده اعالم صنفی فعاالن این از پیش فارس، خبرگزاری اقتصادی گارخبرن گزارش به

 سیاست آنها منظور است، شده ذخایر کاهش موجب حوزه این در دولت های سیاست و بوده نامناسب کشور در

 .شود اجرا بود قرار که است ترجیحی ارز اصالح

 6 در که است هیافت اختصاص هاییمحموله به تنها ارز و است نشده کشور دوار جدیدی محموله هیچ گویندمی آنها

 .رنددا دیگری روایت بارهاین در کشاورزی جهاد وزارت مسئوالن اما است، شده وارد گذشته ماه 9 تا

 روغن واردات برای دالر میلیون 300 اختصاص *

 300» :گفت شد، برگزار گذشته روز که هرسان اصحاب با خود خبری نشست نخستین در کشاورزی جهاد وزیر

 بهترین در روغن سازی ذخیره وضعیت و است یافته اختصاص روغن واردات برای ارز دالر میلیون

 «.دارد قرار شرایط

 بهترین در مه را اساسی محصوالت سایر دانست، مناسب بسیار را روغن سازیذخیره اینکه بر عالوه نژادساداتی

 .است شده تدبیر مه آینده سال ابتدایی هایماه برای بلکه پایانی هایماه برای تنها نه حتی هک کرد عنوان شرایط

 سال ابتدای از روغن تن میلیون یک از بیش واردات *

https://www.farsnews.ir/news/14001118000485/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%E2%80%8C-3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AF%D8%B1
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 پایان تا سال بتدایا از کشور به شده وارد خام روغن میزان درباره نظری اظهار در دولتی بازرگانی شرکت هم امروز

 .است شده کشور وارد خام روغن تن هزار 1۵۰ و میلیون یک از بیش د:کر اعالم ماه دی

 امور تیبانیپش شرکت کنار در را اساسی کاالهای واردات که است کشاورزی جهاد وزارت مجموعه زیر شرکت این

 تیدول ازرگانیب شرکت اعالم طبق دهد،می انجام کشاورزی جهاد وزارت مجموعه زیر های شرکت دیگر از کشور دام

 سازیذخیره مراکز به و تخلیه کشتی 6۰ هایمحموله که اندکرده پهلوگیری ایران بنادر در کشتی 6۵ تاکنون»

 تن زاره 6۰۰ حدود زمانی مدت همین در است، تخلیه حال در نیز هاکشتی سایر یمحموله .است شده ارسال

 «.است شده خریداری وارد خارج از نیز خام روغن

 برای و شده هتخلی بنادر، به ورود از پس وارداتی خام روغن اساس، این بر»است: آمده شرکت این توضیحات در

 در فیهتص از پس نیاز اساس بر نیز بخشی و شودمی نگهداری کشور روغن مخازن در استراتژیک ذخایر حفظ

 کنندگانمصرف رسدست در توزیع سراسری هایشبکه طریق از بازار تنظیم ستاد دستور و کشیروغن کارخانجات

 «.گیردمی قرار

 سال در روغن تن میلیون 3.5 حدود واردات*

 ۳.۳ از بیش 1۳99 سال در گمرک آمار اساس برکند می تامین واردات از را خود نیاز مورد روغن درصد 9۰ ایران

 .است شده کشور وارد دالر میلیارد 2.1 ارزش به خام روغن و روغنی دانه تن میلیون

کا در تصفیه از پس نیز آنها از بخشی و د،شومی خارج روغن واردات برای کشور از ارز دالر میلیون 4 دحدو ساالنه

 .دشومی استفاده دام خوراک برای سویا کنجاله عنوان به آن تفاله از کشی روغن هایرخانه

 بود؟ چه روغن واردات کاهش ماجرای*

 یافتمی صاصاخت روغن جمله از اساسی کاالهای واردات رایب که تومانی 42۰۰ ترجیحی ارز که داشت قصد دولت

 شد، مطرح ها انهرس در آن بحث بدهد. کننده مصرف به بپردازد کننده وارد به اینکه جای به یعنی کند اصالح را

 زنی شود داده ردمم به چگونه یارانه این اینکه برای هاییبینیپیش حتی و گرفت انجام دولت در کارشناسی کارهای

 مطرح نفر هر برای مه تومان هزار 1۳۰ رقم حتی و شود داده کاالیی و نقدی قالب دو در یارانه بود قرار شد، انجام

 .شد

 نتظارا در همه گیرد. صورت ارز تخصیص و واردات در ایوقفه تا شد عاملی همین و نبود مشخص قطعی تصمیم اما

 و دشومی حذف یا و دشومی داده کننده وارد به همچنان آیا که شود مشخص دولتی ارز تکلیف باالخره که بودند
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 ابهامات این خاطر به که د؟شومی چقدر تومانی 42۰۰ ارز حذف از پس روغن قیمت بدهند؟ باید مردم به را یارانه

 .بود شده ایجاد ارز تخصیص و واردات در بالتکلیفی یک تقریبا

 دارد ادامه فعال ترجیحی ارز سیاست *

 و نکرد فقتموا ترجیحی ارز حذف با تلفیق کمیسیون که گفت 14۰1 بودجه تلفیق کمیسیون سخنگوی بارهاین در

 دامها فعال حیترجی ارز سیاست است، این آن معنای که کرد تعیین 14۰1 سال برای ترجیحی ارز دالر میلیارد 9

 کفاف را سال ولا ماهه سه شاید که ستا کم ای اندازه به ارز این زیرا نیست مشخص زمانی چه تا اما یابد؛ می

 .دهد

 استناد، بلقا طرح ارائه عدم و دولت طرح نبودن روشن به توجه با گفت: تلفیق کمیسیون سخنگوی زارع رحیم

 کاالهای و زشکیپ تجهیزات دارو، تامین برای ترجیحی ارز قیمت با دالر میلیارد 9 که کرد مصوب تلفیق کمیسیون

 .شود داده ختصاصا 14۰1 سال در اساسی

 تامین با شد قررم که شده داده تخصیص میلیارد 9 گندم به مربوط ارز گرفتن درنظر بدون همچنین داد: ادامه وی

 شود تامین خلدا تولید از دولت توسط نیاز مورد گندم کشاورزان، از خرید قیمت افزایش با مستقل، ای بودجه

 .کرد موافقت یشنهادپ این با تلفیق کمیسیون در هم دولت نماینده

 تضمینی خرید قیمت که کرد تصویب بجنورد، نماینده وحیدی، پیشنهاد با همچنین تلفیق کمیسیون زارع گفته به

 .بود تومان 7۵۰۰ بودجه الیحه در دولت پیشنهاد باشد. تومان 9۵۰۰ گندم کیلوگرم هر

 کشور در روغن مشکالت رفع برای راهکار سه*

 9۰ وابستگی هشکا موضوع در کشاورزی جهاد وزارت باید ابتدا کشور در روغن مشکالت فعر برای گزارش بنابراین

 شود، کار شورک در روغن مصرف کاهش موضوع در دوم دهد، افزایش را داخل در تولید و کند کار روغن به درصدی

 2.۵ یزانم به 1۳46 سال روغن مصرف سرانه است، مضر هم سالمتی برای کارشناسان نظر از روغن باالی مصرف

 .است هرسید کیلوگرم 2۰ به اکنون که بوده سال در کیلوگرم

 کارشناسی کامل صورت به قبال را ترجیحی ارز اصالح مانند کالن هایسیاست دولت، که است این سوم راهکار

 بر نظارت انامک که کشور اقتصادی ضعیف ساختار در کند، اعالم بعد و دهد امانج را الزم هایبینیپیش و کرده

 قطعاً است، گذاشته باز را گرانفروشی و انبار سودجویی، امکان و ندارد وجود کامل صورت به گریواسطه و داللی
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 غلبه منطقی تورم بر اقتصادهایی چنین در انتظاری تورم دارد، وجود هاقیمت منطقی غیر افزایش گونههر امکان

 .دارد

 خبر لینک

 

 

 1۳:24 ساعت 14۰۰ بهمن 2۳-اکوناایران

 است شده خریداری کشاورز از تومان 40حداکثر نرخ با تومان 80 کیلویی برنج 34-5

 تومان 8۰ یلوییک نرخ با بازار در امروز که برنجی کرد: تاکید اسالمی شورای مجلس در الهیجان مردم مایندهن

 باال با که ستنده ها دالل میان این در و شده خریداری کشاورز از تومان 4۵ تا 4۰ کیلویی حداکثر شودمی عرضه

 .کنندمی کسب بیشتری سود قیمت بردن

 

 ربازا در برنج امروز که یقیمت کرد: بیان بازار، در ایرانی برنج گرانی به اشاره با ایسنا با گو و گفت در فرخی رسول

 به ها ضعف زا یکی متاسفانه دارد. چشمگیری تفاوت دشومی خریده کشاورز از محصول که قیمتی با دشومی عرضه

 با برنج هک گیرد می صورت نحوی به توزیع کشاورز توسط محصول برداشت زمان در که گردد بازمی توزیع نظام

 از برنج آنکه از پس اما دشومی برخوردار افزوده ارزش کمترین از کشاورز و شود خریده کشاورز از قیمت حداقل

 .کنندمی قیمتگذاری خواهد می که طور هر و شده باز دالالن پای شد خارج کشاورز دست

 عدم است شده گیالن استان کشاورزان به که تاریخی ایهظلم از یکی دیگر سوی از کرد: اظهار ادامه در وی

 به کشاورزی درصد 4۵ حدود تنها امروز است. استان سطح در کشاورزی کردن مکانیزه برای اعتبارات تخصیص

 مکانیزه درصد 9۰ تا را خود کشاورزی ما اگر .کندمین حل کشاورز از را مشکلی که گیرد می صورت مکانیزه صورت

https://www.farsnews.ir/news/14001118000485/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%E2%80%8C-3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AF%D8%B1
http://www.iranecona.ir/post/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%B4%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 کشاورز برای تریپایین مراتب به هزینه محصول برداشت و داشت کاشت، و رفته باالتر وریبهره زانمی قطعا کنیم

 خود محصول روی بر بیشتری افزوده ارزش از نیز کشاورز و شده تولید ترکیفیت با محصولی آنگاه داشت. خواهد

 .دشومی مند بهره

 رود ینم کشاورز جیب به سودی بازار در برنج قیمت افزایش از

 باال آنقدر صولمح تولید شده تمام قیمت امروز اما :کرد تصریح اسالمی شورای مجلس در الهیجان مردم نماینده

 تامین نیز تولید هایهزینه حتی که دشومی برخوردار محصول روی بر افزوده ارزش کمترین از کشاورز که است

 دالالن به قیمت یشافزا این بیشتر رود. نمی کشاورز یبج به سودی هیچ بازار در برنج قیمت افزایش از گردد. نمی

 دیگر از سنواتی تورم و هااستان سطح در برنج ناعادالنه توزیع گردد. می باز است شده ایجاد دربازار که روانی جو و

 .است قیمت افزایش این روی بر موثر عوامل

 کشاورز از دهدمین را کشت های نههزی کفاف حتی که قیمت کمترین با برنج :کرد تاکید ادامه در وی

 توزیع نظام که است الزم دشومی عرضه کننده مصرف به قمیت باالترین با بازار در سپس و شده خریداری

 قیمت آن روی بر خواهندمی که جور هر و است بازار دست در بلکه نیست کشاورز دست در برنج امروز .شود اصالح

 برنج برداشت فصل ابتدا در بلکه نیست؛ کشاورز دست در برنج فصل این در یند.افزا می آن قیمت روی بر و گذاشته

 تومان 8۰ کیلویی تقیم با امروز حال کردند خریداری کشاورز از تومان هزار 4۵ تا 4۰ کیلویی قیمت با حداکثر را

 حمایت ،کنندمی دولیت استراتژیک محصول که کشاورزانی ویژه به کشاورزان همه از باید ما د.فروشن می بازار در

 با کشاورزی ایه نهاده باید است. غذایی امنیت الملل بین جامعه در ها دولت توانمندی عامل یک امروز کنیم.

 تا آورده ایینپ را کشت شده تمام قیمت کشاورزی کردن مکانیزه با گیرد. قرار کشاورز اختیار در مناسب قیمت

 .شود برخوردار بیشتری افزوده ارزش از کشاورز

 است کشور غذایی امنیت ضامن کشاورز رفاه

 از را دالالن دست باید شود. حفظ کشور غذایی امنیت تا کنیم تامین کشاورز برای را آسایش و رفاه باید افزود: وی

 نرخ با کاال سپس رساند. فروش به مناسب قیمت با را آن و کرده تولید را محصول باید کشاورز کرد. کوتاه بازار این
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 با کننده مصرف نه و دشومی مندبهره خود رنج دست از کشاورز نه امروز برسد. کننده مصرف دست به اسبمن

 .دارد دسترسی محصول به مناسب قیمت

 خبر لینک

 

 

 

 18:۳9 ،14۰۰ بهمن 21-ایرنا

 :کرد اعالم زراعت امور معاون

 کشور در بازار نیاز مورد زمینیسیب مناسب سازیذخیره 35-5

 

 و داد ب ر خ کش ور  در زمینیسیب مناسب سازیذخیره از کشاورزی، جهاد وزارت زراعت امور معاون - ایرنا - تهران

 .شودمی مرتفع داخل در زمینیسیب به کشور نیاز و نیست زمینیسیب واردات به نیازی گفت:

 ی ره ذخ انباره ای  و س ردخانه  از بازدی د  در «مه اجر  علیرض ا » کش اورزی،  جه اد  وزارت پنجش نبه  روز گ زارش  به

 و بردادخ همدان انبارهای و هاسردخانه در باکیفیت زمینیسیب تن هزار 4۰۰ از بیش سازیذخیره از زمینی،سیب

 زمین ی یبس   کش ت  که کرمانشاه و کردستان اردبیل، اصفهان، یهااستان رد همدان، بر عالوه حاضر حال در افزود:

 .است شده ذخیره زمینیسیب نیاز مورد مقدار به شودمی انجام

 نی ز  آن صادرات زمینه بلکه است، کافی کشور مصرف برای تنها نه کشور در شده ذخیره زمینیسیب کرد: بیان وی

 .شد خواهد فراهم

http://www.iranecona.ir/post/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B8%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%B4%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84646661/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84646661/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/26/4/169150923.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/26/4/169150923.jpg
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 ب ازار  :ک رد  خاطرنش ان  بوش هر،  و هرمزگ ان  کرمان، جنوب از زمینیسیب برداشت آغاز به هاشار با همچنین مهاجر

 .دارد وجود مازاد زمینیسیب صادرات احتمال و است شده اشباع زمینیسیب

 ب ازار  ،ه ا اس تان  دیگ ر  و هم دان  اس تان  پیش رفته  بسیار کارانزمینیسیب کمک با بتوانیم امیدواریم وی، گفته به

 .داریم نگه تعادل در را یزمینسیب

 به توجه با :گفت کشور در کوتاه مقطعی در زمینیسیب گرانی با رابطه در کشاورزی، جهاد وزارت زراعت امور معاون

 رف ع  کلمش این حاضر حال در که شد مواجه نوسان با بازار در زمینیسیب قیمت جنوبی، یهااستان در سیل وقوع

 .است شده

 محصوالت مستقیم عرضه ،هاقیمت کنترل و کشاورزی محصوالت ارائه در تسهیل منظور به ریمدا نظر در افزود: وی

 .کنیم اندازیراه هابازارچه در را کشاورزی

 در نف ر  1۰ ب رای  زای ی  اش تغال  و ریالی میلیارد 2۰۰ گذاریسرمایه با تنی ۵۰۰۰ سردخانه طرح گزارش، این بنابر

 و م دان ه اس تان  کشاورزی جهاد سازمان رئیس جالل رضوانی منصور و وزیر معاون مهاجر حضور با بهار شهرستان

 .شد افتتاح استانی، مسئوالن دیگر

 خبر لینک

 

 

 8:۰7 ،14۰۰ بهمن 24-ایرنا

 دولت منتقد هایرسانه در قرمز گوشت قیمت ردشکنیرکو

 است هارسانه برخی در اعالمی قیمت نصف بازار در گوشت قیمت 36-5

https://www.irna.ir/news/84646661/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84645277/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84645277/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 گزارش تومان رهزا ۳۰۰ باالی به قرمز گوشت قیمت افزایش از دولت منتقد هایرسانه حالی در - ایرنا - تهران

 .نیست هم تومان هزار 2۰۰ باالی حتی بازار در گوشت قیمت که اندداده

 کیلوگرم هر قیمت (92 سال مرداد ) دهم دولت انتهای در دهدمی نشان آمارها ایرنا، ادیاقتص خبرنگار گزارش به 

 ( 14۰۰ سال ادمرد ) دوازدهم دولت انتهای در که بود هزارتومان ۳۰ تا هزار 29 بین گوساله و گوسفندی گوشت

 قیمت سیزدهم دولت شروع زمان از که درحالیست این رسید. هزارتومان 1۳8 حدود به بازار در قرمز گوشت قیمت

 .رسید هزارتومان 14۳ به قرمز گوشت

 نجپ تا چهار رشد حداقل که داشته چشمگیری رشد 14۰۰ تا 1۳92 یهاسال حدفاصل در قرمز گوشت قیمت

 رشد زارتومانه چهار حدود تنها محصول این قیمت تاکنون سیزدهم دولت ابتدای از اما ،دهدمی نشان را برابری

 گوشت و باروتره همیو میادین در تومان هزار 12۰ قیمت با تازه گوسفندی گوشت توزیع با هم هفته نای از و داشت

 به نسبت هایمتق عمال جهادکشاورزی، وزارت اینترنتی توزیع هوشمند سامانه در تومانی هزار 14۰ حدودا منجمد

 .است آمده پایین سیزدهم دولت ابتدای

 رویه بی رشد از جلوگیری بر عالوه توانست داده صورت اقدامات و خود الیتفع شروع با سیزدهم دولت واقع در

 .شود بازار این ثبات باعث حدودی تا بازار در قرمز گوشت قیمت

 نه اخیر یهاسال طی قرمز گوشت همچون محصوالتی قیمت افزایش و ها تحریم تشدید کرونا، بیماری شیوع با

 به شدیم روبرو نیز دامی جمعیت تولید مازاد با بلکه ایم بوده خصوص این در تقاضا و مصرف کاهش شاهد تنها

 دست در با دالالن و سودجویان اما ماند باقی تولیدکنندگان دست روی زنده دام مصرف، کاهش دلیل به که طوری

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/16/4/156401560.jpg?ts=1578391596861
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/16/4/156401560.jpg?ts=1578391596861
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 شتگو هزارتومانی ۳۰۰ قیمت شایعات نیز اکنون که جایی تا شدند هاقیمت افزایش موجب روز هر بازار گرفتن

 .ندارد صحت البته که است شده مطرح قرمز

 اینترنتی های گاهفروش در بلکه نیست هزارتومان 2۰۰ باالی تنها نه بازار در محصول این قیمت که درحالیست این

 .رسد می فروش به تومان هزار 2۰۰ از کمتر ییهاقیمت با یک درجه تفکیکی گوشت نیز

 

 دریافت و رمزق گوشت بازار ریختن هم به دنبال به ای عده که باورند براین کشور دامی صنعت کارشناسان برخی

 نتشرم محصول این افزایش بر مبنی شایعاتی مدام که دهستن واردات حتی و موضوع این از کالن سودهای

 .کنندمی

 تعاون مرکزی زمانسا همکاری با دولتی تازگی به برخی، سودجویی احتمال و نوروز ایام به شدن نزدیک به توجه با

 سالهگو گوشت ن،توما هزار 1۰۰ را الشه گوساله گوشت کیلوگرم هر بازار، در هاقیمت کاهش برای ایران روستایی

 درجه بازاری یمتنظ کرده چرخ گوساله گوشت تومان، هزار 14۰ کیلوگرم هر یک درجه بازار تنظیم بندی بسته گرم

 وسفندیگ گوشت و تومان هزار 12۰ کیلوگرم هر بندی بسته گوساله گوشت، تومان هزار 12۰ کیلوگرم هر یک

 .کندمی ارایه بار تره و میوه میادین در تومان 9۰۰ و هزار 116 کیلوگرم هر قیمت با الشه گرم

 21) پنجشنبه روز ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل «فرقادری اسماعیل» که است درحالی این 

 گوشت کیلوگرم هر برای دولتی قیمت با قرمز گوشت هوشمند توزیع آغاز از بازار تنظیم منظور به ماه( بهمن

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/09/3/169447290.jpg?ts=1644408636648
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/09/3/169447290.jpg?ts=1644408636648
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 توزیع از همچنین و تومان هزار 1۰۵ قیمت با مخلوط بره گوشت و تومان 8۰۰ و هزار 99 نرخ با مخلوط گوساله

 .خبرداد جاری هفته از بازار در مصوب یهاقیمت با منجمد قرمز گوشت

 هر قیمت دهدمی اننش تهران بار تره و میوه میادین در قرمز گوشت بازار وضعیت از ایرنا خبرنگار میدانی بررسی

 تومان زاره 1۵۰ از کمتر نیز تفکیکی قطعات سایر و تومان هزار 12۰ به نزدیک گوسفندی شقه گوشت کیلوگرم

 .است

 گوسفندی تسردس تومان، 9۰۰ و هزار 121 گوسفندی شقه کیلوگرم هر قیمت تهران بار تره و میوه میادین در

 تومان، زاره 1۳1 گوسفندی استخوان با راسته تومان، 7۰۰ و هزار 14۵ گوسفندی ران تومان، 6۰۰ و هزار 1۳۰

 بی راسته ،تومان هزار 12۵ گوسفندی ماهیچه با سردست تومان، 7۰۰ و هزار 144 گوسفندی ماهیچه با دست کف

 7۰۰ و رهزا 146 گوساله سردست تومان، 6۰۰ و هزار 148 گوساله ران تومان، هزار 18۵ گوسفندی استخوان

 .است تومان هزار 14۵ کرده چرخ گوشت و تومان

 دست فک و ران تومان، هزار 1۵8 گوسفندی شقه گوشت کیلوگرم هر قیمت شهر هایفروشی دهخر سطح در اما

 ماهیچه تومان، هزار 17۰ ماهیچه با دست کف تومان، هزار 16۵ گاه قلوه و راسته ران، تومان، هزار 178 ممتاز

 دل جگر، و تومان ارهز 14۵ گوسفندی گردن تومان، هزار 22۰ گوسفندی مغز راسته تومان، هزار 22۰ گوسفندی

 .است تومان هزار 2۰۵ گوسفندی قلوه و

 هزار 174 گوسفندی تومان، هزار 178 گوساله گوشت کیلوگرم هر قیمت نیز شهر باالی های قصابی برخی در

 .رسد می فروش به تومان هزار 18۵ گوسفندی ران و تومان

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/3/169459514.jpg?ts=1644675304135
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/3/169459514.jpg?ts=1644675304135
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 کیلوگرم هر یمتق که است بزرگ تهران شهر باالی درمناطق بار تره و میوه میادین از یکی به مربوط فوق تصاویر

 .است تومان 122 حدود گوسفندی شقه

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/3/169459507.jpg?ts=1644675042738
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/3/169459507.jpg?ts=1644675042738
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/3/169459506.jpg?ts=1644674998547
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/3/169459506.jpg?ts=1644674998547
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/3/169459511.jpg?ts=1644675174661
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/3/169459511.jpg?ts=1644675174661
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/13/0/169460163.png?ts=1644726977985
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 ادعای فبرخال که است شده گرفته تهران شهر باالی مناطق قصابی های فروشگاه از یکی از نیز تصویر این

 .نیست آن در تومانی هزار ۳۰۰ گوشت از خبری دولت، منتقد هایرسانه

 گوشت قیمت دش سبب دام، تولید از حمایت و بازار تنظیم در هاوءمدیریتس قبل دولت در که است حالی در این

 کرد، عبور تومان هزار 1۰۰ مرز از قرمز گوشت قیمت قبل دولت در که زمانی درواقع بکند. وحشتناکی افزایش قرمز

 سیزدهم، دولت قدمنت سیاسی جریان زمان آن البته شد. کوتاه پروتئینی محصول این از مردم از زیادی اقشار دست

 .بود گرفته سکوت روزه اساسی کاالهای سایر و قرمز گوشت قیمت کشیدن فلک به سر به نسبت

 

 خبر لینک

 

 

 14:1۵ ،14۰۰ بهمن 2۳-ایرنا

 دهد؛می نشان ایرنا میدانی بررسی

 تومان هزار 120 قیمت با تهران میادین در گوسفندی تازه گوشت عرضه 37-5

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/13/0/169460161.png?ts=1644726716391
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/13/0/169460161.png?ts=1644726716391
https://www.irna.ir/news/84645277/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84648648/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%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%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84648648/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%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%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 نشان تهران بار هتر و میوه میادین در قرمز گوشت زاربا وضعیت از ایرنا خبرنگار میدانی بررسی -ایرنا -تهران

 از کمتر زنی تفکیکی قطعات سایر و تومان هزار 12۰ به نزدیک گوسفندی شقه گوشت کیلوگرم هر قیمت دهدمی

 .است تومان هزار 1۵۰

 و هزار 121 سفندیگو شقه کیلوگرم هر قیمت تهران بار تره و میوه میادین در ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 با هراست تومان، 7۰۰ و هزار 14۵ گوسفندی ران تومان، 6۰۰ و هزار 1۳۰ گوسفندی سردست تومان، 9۰۰

 ماهیچه اب سردست تومان، 7۰۰ و هزار 144 گوسفندی ماهیچه با دست کف تومان، هزار 1۳1 گوسفندی استخوان

 تومان، 6۰۰ و هزار 148 گوساله ران ومان،ت هزار 18۵ گوسفندی استخوان بی راسته تومان، هزار 12۵ گوسفندی

 .است تومان هزار 14۵ کرده چرخ گوشت و تومان 7۰۰ و هزار 146 گوساله سردست

 تومان، ۳9۰ و هزار 29 بازاری تنظیم گرم مرغ کیلوگرم هر قیمت تهران بار تره و میوه میادین در همچنین

 6 پیاز نواعا تومان، هزار 1۰ حدود زمینیسیب لوگرمکی هر قیمت تومان، هزار 4۳ حدود تایی ۳۰ شانه مرغتخم

 است تومان هزار 1۳۰ سفید ماهی و تومان 8۰۰ و هزار 74 آال قزل ماهی تومان، ۵۰۰ و هزار

 دست فک و ران تومان، هزار 1۵8 گوسفندی شقه گوشت کیلوگرم هر قیمت شهر هایفروشی خرده سطح در اما

 ماهیچه تومان، هزار 17۰ ماهیچه با دست کف تومان، هزار 16۵ گاه قلوه و راسته ران، تومان، هزار 178 ممتاز

 دل جگر، و تومان هزار 14۵ گوسفندی گردن تومان، هزار 22۰ گوسفندی مغز راسته تومان، هزار 22۰ گوسفندی

 .است تومان هزار 2۰۵ گوسفندی قلوه و

 ران و انتوم هزار 174 گوسفندی تومان، هزار 178 گوساله گوشت کیلوگرم هر قیمت نیز ها قصابی برخی در

 .رسد می فروش به تومان هزار 18۵ گوسفندی

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/03/04/4/164540629.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/03/04/4/164540629.jpg
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 21) جشنبهپن روز ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل «فرقادری اسماعیل» که است درحالی این 

 گوساله گوشت لوگرمکی هر برای «بازرگام» سامانه در دولتی قیمت با قرمز گوشت هوشمند توزیع آغاز از (ماه بهمن

 .بود داده خبر تومان هزار 1۰۵ قیمت با مخلوط بره گوشت و تومان 8۰۰ و هزار 99 نرخ با مخلوط

 تنظیم ندیب بسته گرم گوساله گوشت تومان، هزار 1۰۰ کیلوگرم هر قیمت با الشه گوساله گوشت وی، گفته به

 12۰ کیلوگرم هر یک درجه بازاری تنظیم کرده خچر گوساله گوشت تومان، هزار 14۰ کیلوگرم هر یک درجه بازار

 هر قیمت اب الشه گرم گوسفندی گوشت و تومان هزار 12۰ کیلوگرم هر بندی بسته گوساله گوشت، تومان هزار

 .شد خواهد عرضه بار تره و میوه میادین در تومان 9۰۰ و هزار 116 کیلوگرم

 از بازار در محصول این بازار تنظیم منظوربه مصوب یهاقیمت با منجمد قرمز گوشت توزیع از همچنین فرقادری

 .داد خبر بازرگام هوشمند سامانه در جاری هفته

 

 

 خبر لینک

 

 

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/3/169458787.jpg?ts=1644662193451
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https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/3/169458800.jpg?ts=1644662245268
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/3/169458800.jpg?ts=1644662245268
https://www.irna.ir/news/84648648/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%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%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
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 19:42 ،14۰۰ بهمن 21-ایرنا

 :روستایی تعاون مرکزی سازمان

 شد آغاز دولتی قیمت با قرمز گوشت هوشمند توزیع 38-5

 

 از قرمز گوشت دهوشمن توزیع کرد: اعالم ای اطالعیه در ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان - ایرنا - تهران

 از ایران، روستایی تعاون مرکزی سازمان از ایرنا پنجشنبه روز گزارش به .شد آغاز بازرگام سامانه در قبل ساعاتی

 کیلوگرم هر تقیم با مخلوط بره گوشت و تومان 8۰۰ هزارو 99 کیلوگرم هر قیمت با مخلوط الهگوس گوشت امروز

 .شد خواهد عرضه بازرگام سامانه توسط هزارتومان 1۰۵

 بازار نظیمت بندی بسته گرم گوساله گوشت هزارتومان، 1۰۰ کیلوگرم هر قیمت با الشه گوساله گوشت همچنین

 12۰ مکیلوگر هر یک درجه بازاری تنظیم کرده چرخ گوساله گوشت هزارتومان، 14۰ کیلوگرم هر یک درجه

 هر یمتق با الشه گرم گوسفندی گوشت و هزارتومان 12۰ کیلوگرم هر بندی بسته گوساله گوشت، هزارتومان

 .شد خواهد عرضه بار تره و میوه میادین در تومانن 9۰۰ و هزار 116 کیلوگرم

 گوشت توزیع از ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل «فرقادری سماعیلا» گذشته روز ایرنا، گزارش به

 هوشمند مانهسا در آینده هفته از بازار در محصول این بازار تنظیم منظوربه مصوب یهاقیمت با منجمد قرمز

 در کمبودی یچه و است تامین کشور گوساله و گوسفندی قرمز گوشت زنده، دام :گفت و بود داده خبر «بازرگام»

 .است برخوردار مطلوب شرایط از نیز کشور منجمد گوشت ذخایر که جایی تا نداریم زمینه این

 .هستند سودجویان و دالالن وجود را بازار در قرمز گوشت قیمت بودن باال علت وی، گفته به

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84646723/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84646723/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/16/4/169373399.jpg?ts=1642315988545
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/16/4/169373399.jpg?ts=1642315988545
https://www.irna.ir/news/84646723/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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 14:2۳ ،14۰۰ بهمن 21-ایرنا

 :اورزیکش کاالهای بازار تنظیم کارگروه

 باشند نداشته گوشت تامین برای نگرانی مردم 39-5

 
 گوشت، مطمئن و یادز ربسیا ذخایر به توجه با کرد: اعالم کشاورزی کاالهای بازار تنظیم کارگروه -ایرنا -تهران

 مبارک ماه و دعی شب تا نامحدود، صورت به گوشت گسترده عرضه و باشند نداشته گوشت تامین برای نگرانی مردم

 .دارد ادامه رمضان

 کشاورزی االهایک بازار تنظیم کارگروه مصوبات اساس بر کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا پنجشنبه روز گزارش به

 منبه ماه پایان تا جا کی ماه اسفند و بهمن دامی نهاده بازارگاه، سامانه در دامی هاینهاده تامین ادامه در شد مقرر

 .شود داده تخصیص و تامین

 به و کافی اندازه به قرمز گوشت ذخایر که این به توجه با و مردم دغدغه رفع و بازار آرامش برای شد، مقرر همچنین

 ای،زنجیره هایشگاهفرو هوشمند، توزیع سامانه طریق از گسترده صورت به عرضه بازار، تنظیم برای دارد، وجود فور

 .شود انجام شهر سطح در توزیع و بارتره و میوه میادین

 انجام منزل درب رایگان صورت به کاال تحویل کرونایی، مالحظات و مردم کرامت حفظ برای هوشمند، توزیع در

 کمک ناکرو شیوع بحرانی شرایط در شهر سطح در ازدحام از گیریجلو و جامعه سالمت به روش این که شود

 خواهد عرضه ویژه تخفیف با فروش صورت به بازرگام سامانه در شده عرضه محصوالت خاطر همین به کرد. خواهد

 .شد

 99 کیلو هر یمتق با مخلوط گوساله گوشت امروز از کشاورزی، کاالهای و بازار تنظیم کارگروه جلسه مصوبات طبق

 .شد خواهد رضهع بازرگام سامانه توسط تومان هزار 1۰۵ هرکیلو قیمت با مخلوط بره گوشت و تومان 8۰۰ و هزار

https://www.irna.ir/news/84646381/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84646381/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646286.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646286.jpg
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 بازار ظیمتن بندی بسته گرم گوساله گوشت تومان، هزار یکصد کیلو هر قیمت با الشه گوساله گوشت همچنین

 تومان، هزار 12۰ کیلو هر یک درجه بازاری تنظیم کرده چرخ گوساله گوشت تومان، هزار 14۰ کیلو هر یک درجه

 تومان 9۰۰ و هزار 116 قیمت با الشه گرم گوسفند گوشت و تومان هزار 12۰ کیلو هر بندیبسته گوساله گوشت

 .شد خواهد عرضه بار تره و میوه میادین در

 و شد خواهد نجاما آینده ساعات در شده، انجام هایهماهنگی با بازرگام سامانه در گوشت توزیع مصوبات، این طبق

 .شودمی عرضه شنبه روز از بارتره و میوه میادین در اقالم این

 گسترده رضهع و باشند نداشته گوشت تامین برای نگرانی مردم گوشت، مطمئن و زیاد بسیار ذخایر به توجه با

 تمام با زیکشاور هادج وزارت و داشت خواهد ادامه رمضان مبارک ماه و عید شب تا نامحدود، صورت به گوشت

 .کرد خواهد تالش محصوالت عرضه و بازار تنظیم برای توان

 ساختگی، انیگر گونه هر با و شود انجام مستمر و جدی صورت به بازار پایش و نظارت شد، مقرر جلسه این در

 توسط شدت هب شود، کشور در نگرانی ایجاد و مردم سفره در اختالل باعث که فروشیکم و فروشیگران احتکار،

 .باشند فعال بازار بازرسی و گشت های تیم و برخورد بازرسی های تیم و تعزیرات

 که اخباری با قابلهم و مصرف مدیریت بازار، رصد در کرد درخواست مردم از کشاورزی کاالهای بازار تنظیم کارگروه

 هر دهمشاه صورت در و کنند کمک کشاورزی جهاد وزارت در خود خادمان به شودمی جامعه در تشویش باعث

 فروشیگران و راحتکا تخلف، هرگونه با برخورد آماده تعزیرات و بگیرند تماس 124 تلفن شماره با تخلفی گونه

 کننده، نگران اخبار انتشار از درست، رسانیاطالع با تا است شده درخواست هارسانه از اطالعیه این در .بود خواهد

 .نشود یجادا مردم سفره در ای دغدغه تا کنند خودداری د،شومی جامعه در تشویش باعث که ساختگی و غیرموثق

 خبر لینک

 

 

 

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84646381/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
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 2۳-11-14۰۰ 14:۵4-فارس خبرگزاری

  بازار قیمت تثبیت برای راهکار 4 گسترده/ توزیع از پس گوشت قیمت نشینیعقب 40-5

 هایافزایش زا گوشت قیمت بار،تره و میوه میادین در توزیع چنینهم و اینترنتی صورت به گوشت توزیع از پس

 .کرد نشینیعقب خود اخیر غریب و عجیب

 

 از گسترده توزیع خبر و اینترنتی صورت به گوشت توزیع از پس فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 اما کرد نشینیعقب خود اخیر غریب و عجیب های افزایش از بازار در گوشت قیمت بار، تره و میوه میادین در امروز

 .دارد فاصله بازار مناسب قیمت با هنوز

 تومان هزار ۳۰۰ تا حتی و تومان هزار 2۳۰ کیلویی به گذشته هفته یک در هارسانه برخی روایت به گوشت قیمت

 این کردند اعالم و داده نشان واکنش خبرها این به کشاورزی جهاد وزارت مسئوالن کار ابتدای همان بود رسیده هم

 .باشد گرفته صورت خاص اهدافی با و تهران از خاص منطقه یک در شاید هاقیمت

 همخوانی خانوارها زا بسیاری درآمد با و است گران بازار در قرمز گوشت فعلی قیمت که معتقدند مردم اغلب تقریبا

 بسیار بازار ایه واقعیت با هم شد می مطرح مجازی فضای در عمدتا و ها رسانه برخی در که ییهاقیمت اما ندارد

 تب و نیست خبری هاقیمت این از بازار در اکنون دهدمی نشان فارس خبرنگار میدانی هایبررسی اما داشت، فاصله

 .است یافته کاهش گوشت هایگرانی تاب و

 گسترده توزیع از پس گوشت قیمت نشینی عقب *

https://www.farsnews.ir/news/14001123000389/%D8%B9%D9%82%D8%A8%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-4-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 آغاز را ازرگامب سامانه طریق از قرمز گوشت توزیع کشور، روستایی تعاون سازمان گذشت، که ایپنجشنبه روز از

 خوبی خبر همین و شد آغاز ستردهگ طور به تهران بار تره و میوه مرکزی میدان در گوشت توزیع هم امروز و کرده

 .بگیرد زیادی اندازه تا را گوشت بازار التهاب بتواند تا بود

 بر عالوه سامانه این د،شومی توزیع اینترنتی روش به غذایی و اساسی محصوالت آن در که است ای سامانه بازرگام

 .دهدمی انجام را توزیع روند هم دیگر یهااستان در تهران

 بازار در گوشت واقعی یاهقیمت *

 .است یافته کاهش ایاندازه تا گوشت قیمت است آن از حاکی تهران 19 منطقه از فارس خبرنگار میدانی گزارش

 وسفندیگ ران و تومان هزار 176 گوساله ران تومان، هزار 120 استخوان با گوساله گوشت کیلو هر امروز

 ،هاقیمت ندهآی روزهای در که کردند امیدواری ابراز شندگانفرو و رود می فروش به تومان هزار 183 کیلویی

 .یابد کاهش بیشتر

 قیمت ایشافز خبر از پس دارد، عمده دلیل چند کنیم بررسی را گوشت قیمت نشینی عقب دالیل بخواهیم اگر

 گذشته روز دو در توزیع این که باشد سؤال شاید کرد، آغاز را گوشت توزیع کشاورزی جهاد وزارت بازار، در گوشت

 بدون که همانطوری یعنی است روانی جو بیشتر تاثیر این اما بگذارد تاثیر بازار قیمت در که باشد تواندمی چقدر

 .آمد پایین قیمت هم روش همین با رفت باال قیمت روانی جو با و دلیل

 گوشت توزیع هم وزامر از است قرار البته کرد. خنثی را انتظاری تورم کشاورزی جهاد وزارت اقدام این حقیقت در

 حضوری صورت هب ندارند را اینترنتی خرید امکان که کسانی و شود انجام هم تهران بار تره و میوه میادین در

 .کنند خریداری

 سوم دلیل و هدد کاهش را تقاضا عطش زیادی حدود تا توانست که بود بازار در زنده دام توزیع خبر بعدی، دلیل

 .بدهد ندگانکن تولید به زیادی امیدواری توانست که است سال آخر تا دولتی نرخ به دامی های نهاده تامین

  تهران بازار به زنده گوسفند راس هزار 2 روزانه تزریق *
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 حال در گوشت زاربا نوسانات به توجه با کرد: اعالم گوسفندی گوشت قیمت افزایش درباره نژاد،ساداتی جواد سید

 .کنیممی ازارب روانه و کشتار دام امور پشتیبانی شرکت کمک با گوسفند رأس هزار یک هروزان تهران در حاضر

 .کرد اهدخو پیدا افزایش گوسفند رأس هزار 2 تا میزان این امروز، شده اتخاذ تصمیم با داد: ادامه وی

 دام ولیدکنندگانت هک عشایری و روستایی بخش نهاده تن هزار 9۰۰ امروز اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر

 تولید برای دغهدغ هرگونه نبود برای شد: یادآور است، شده بارگذاری بازارگاه سامانه در هستند سنگین و سبک

 امسال آخر تا نیاز مورد نهاده نیز رأس 100 زیر ظرفیت با شیری دام بخش در سال، پایان در کنندگان

 .شد خواهد تأمین

 بازاری متنظی قرمز گوشت قیمت جزئیات *

 مشاور امروز که بود بریخ بازرگام سامانه در یا و بار تره و میوه میادین در گوشت توزیع و نبود کار پایان این اما

 .داد خبر کشاورزی جهاد وزیر

 در تومان زاره 1۰۵ کیلویی بره گوشت و تومان 8۰۰ و هزار 99 گوساله مخلوط گوشت کیلوگرم هر گفت: رضازاده

 .رودمی فروش به کیلوگرمی4 های بسته در بازرگام سامانه

 نیز کمتری هایبسته در قرمز گوشت آینده روزهای در که است داده دستور کشاورزی جهاد وزیر داد: ادامه وی

 .کنند خریداری بتوانند راحتی به مردم تا شود عرضه

 .شود انجام بازرگام هسامان در تا دشومی فراهم هم گرم گوشت توزیع سازوکار گفت: همچنین رضازاده 

 1۰۰ الشه گوساله کیلو هر است شده آغاز هم بار تره و میوه میادین در گوشت توزیع امروز از رضازاده گفته به 

 تومان، زاره 12۰ یک درجه کرده چرخ گوساله تومان، هزار 14۰ یک درجه بندی بسته گرم گوساله تومان، هزار

 تومان 9۰۰ و هزار 116 ایالشه گرم گوسفندی گوشت و تومان 12۰۰۰۰ شده بندی بسته گوساله منجمد گوشت

 .شودمی عرضه

 و داردن وجود کشور در گوشت عرضه برای محدودیتی هیچ که کرد اعالم همچنین کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 .داشت خواهد ادامه رمضان مبارک ماه تا گسترده توزیع
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 مزقر گوشت قیمت افزایش دالیل از یکی «صادرات» *

 دامن و نتظاریا تورم آن عمده بخش اما دارد منطقی دالیل بخشی اخیر روزهای در گوشت گرانی گزارش بنابراین

 .است هاگرانی این به ای عده زدن

 وزیر چه اگر د،دا افزایش را گوشت قیمت آن متعاقب و زنده دام قیمت که بود دالیلی از یکی زنده دام صادرات

 در اثیریت که شد صادر زنده دام راس هزار 28 کال گفت: فجر دهه مناسبت به بریخ نشست در کشاورزی جهاد

 دالالنی به ندگانکن تولید شد صادر که صادرات مجوز از پس یند،گومی بازار کارشناسان اما ندارد، قیمت افزایش

 .خریدندیم هم نتوما هزار 9۰ کیلویی تا را زنده دام چون بخرند آنها از صادرات قصد به که فروختندمی

 .کردمی موکول دادخر و اردیبهشت هایماه عید از پس به را صادرات باید بود هم مازادی اگر کشاورزی جهاد وزارت

 گوشت قیمت تثبیت برای راهکار چهار *

 و شد می دهز دامن مجازی فضای در که ییهاقیمت بود، ها جوسازی دلیل به ها،گرانی این از بزرگی بخش اما

 .دبردن می باال را هاقیمت مرتب اینها و شده تفکیک مثال های بندی بسته در که هافروشگاه یبرخ

 .کند دنبال باید کشاورزی جهاد وزارت را عمده کار چهار بازار در گوشت قیمت کاهش برای

 اثیرگذاریت ککم داخل ثبات به دهد، کاهش را واردات به تنی هزار 1۵۰ وابستگی بتواند چقدر هر اینکه نخست

 .است کرده

 بیش ساالنه کشور و دارد نقش شده تمام های هزینه در درصد 7۰ تا که است دام خوراک به وابستگی کاهش دوم

 .کندمی وارد را نیاز مورد دام خوراک درصد 7۰ از

 کرده آغاز که ندهوشم توزیع جمله از نوین هایروش از استفاده با را گری واسطه و داللی باید دولت اینکه سوم

 .کند استفاده بجا و موقع به صادرات و واردات ابزار از چهارم، و بزند دور است،

 خبر لینک
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 2۳-11-14۰۰ 11:29-فارس رگزاریخب

 دشومی عرضه اینترنتی هم طارم برنج امروز/ از میوه میادین در گوشت گسترده توزیع 41-5

 برنج گفت: و داد رخب بار تره و میوه میادین در بازاری تنظیم گوشت گسترده توزیع از کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 .دشومی عرضه اینترنتی مناسب قیمت به هم طارم

 

 درباره یشپ دقایقی کشاورزی جهاد وزیر مشاور رضازاده علیرضا فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .داد ضیحاتیتومیدا هاینهاده و زمینیسیب برنج، قرمز، گوشت محصوالت زاربا تنظیم

 بازاری تنظیم قرمز گوشت قیمت جزئیات*

 کیلوگرم هر تگف و داد خبر بازرگام سامانه در داخل تولید منجمد گوشت توزیع از کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 های بسته در گامبازر سامانه در تومان هزار 1۰۵ وییکیل بره گوشت و تومان 8۰۰ و هزار 99 گوساله مخلوط گوشت

 .رود می فروش به کیلوگرمی4

 شود عرضه نیز یکمتر های بسته در قرمز گوشت آینده روزهای در که داده دستور کشاورزی جهاد وزیر افزود: وی 

 .کنند خریداری بتوانند راحتی به مردم تا

 .شود انجام بازرگام سامانه در تا دشومی فراهم هم مگر گوشت توزیع سازوکار گفت: همچنین رضازاده 

 1۰۰ الشه گوساله کیلو هر است شده آغاز هم بار تره و میوه میادین در گوشت توزیع امروز از رضازاده گفته به 

 تومان، هزار 12۰ یک درجه کرده چرخ گوساله تومان، هزار 14۰ یک درجه بندی بسته گرم گوساله تومان، هزار

 تومان 9۰۰ و هزار 116 ایالشه گرم گوسفندی گوشت و تومان 12۰۰۰۰ شده بندی بسته گوساله جمدمن گوشت

 .شودمی عرضه

https://www.farsnews.ir/news/14001123000262/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
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 و داردن وجود کشور در گوشت عرضه برای محدودیتی هیچ که کرد اعالم همچنین کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 .داشت خواهد ادامه رمضان مبارک ماه تا گسترده توزیع

 تومان هزار 8 کیلویی به زمینیسیب قیمت کاهش*

 که ای تردهگس توزیع با حاضر حال در گفت: و داد خبر بازار در زمینیسیب قیمت کاهش از همچنین رضازاده 

 زمینیسیب امروز زا و است رسیده تومان هزار 1۰ کیلویی به بار تره و میوه میادین در محصول این قیمت شد انجام

 .است شده بارگذاری تومان هزار 8 کیلویی بازرگام سامانه در

 به است ترپایین نمیزا این از نیز کشور مصرف و است تن میلیون ۵.2 ساالنه کشور در زمینیسیب تولید افزود وی 

 و زدند دامن تقیم نوسان این به داخل در برخی آن از مهمتر البته و رفت بین از محصوالت از بخشی سیل دلیل

 .شد قیمت افزایش برای عاملی

 سهم و است وگرمکیل ۵۰ تا 4۵ کشور در محصول این مصرف سرانه که آنجا از کشاورزی جهاد وزیر مشاور گفته به 

 .دش وارد محصول این بازار تنظیم برای بالفاصله کشاورزی جهاد وزارت دارد خانوار سبد در زیادی

 دشومی وارد بازرگام توزیع سامانه به طارم برنج*

 حال در گفت: و داد خبر آینده روزهای طی بازرگام سامانه در مناسب قیمت با طارم برنج رضهع از همچنین وی 

 درخواست انندتومی هموطنان و شده بارگذاری سامانه این در تومان هزار 42 کیلویی شیرودی ایرانی برنج حاضر

 .کنند ثبت را خود

 پاکستانی و نتوما 18۵۰۰ کیلویی هندی تومان 12۵۰۰ کیلویی تایلندی خارجی برنج توزیع از همچنین رضازاده 

 از مشکلی هیچ و تهیاف تخصیص توزیع برای تن هزار 2۰۰ گفت: و داد خبر بازرگام سامانه در تومان ۵۰۰ و هزار 2۰

 .ندارد وجود تأمین نظر

 .است شده توزیع تهران در ایرانی برنج تن ۵۵ پنجشنبه روز تنها مسئول این گفته به 

 است بنا و شده ریبارگذا دولتی ارز با ماه بهمن نهاده شده قرار مصوبه اساس بر گفت هم دامی هایدهنها در وی 

 .شود تامین نیز اسفند ماه در کشور تولیدکنندگان نیاز مورد های نهاده
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 عرضه مصوب نرخ با را اساسی محصوالت از برخی کشور روستایی تعاون سازمان که است پلتفرمی بازرگام سامانه

 .کنید کلیک اینجا دسترسی برای ،کندمی

 خبر لینک

 

 

 2۳-11-14۰۰ 1۰:۳1-فارس خبرگزاری

 روز یک در دالر 10 دام خوراک و دالر 25 گندم اساسی/ کاالی جهانی قیمت افزایش رکورد 42-5

 یافت افزایش

 روز یک رد دالر 1۰ دام خوراک و دالر 2۵ گندم قیمت و کرد ثبت جدیدی رکورد اسای کاالهای جهانی قیمت

 .یافت افزایش

 

 و داشته زیادی ابت و تب روزها این اساسی کاالهای جهانی بازارهای فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 کرد ثبت ار قیمت از جدیدی هایرکورد هفته کاری روز آخرین دیروز ،کنندمی ثبت را غریب و عجیب یهاقیمت

 محصول این نکنندگا وارد برای را شرایط و داشت قیمت افزایش دالر 2۵ از بیش روز یک در گندم که طوری به

 .کرد تر سخت راهبردی

 قیمت به نیاتلب انواع تا گرفته مرغتخم مرغ، گوشت، از پروتئینی محصوالت هزینه درصد 7۰ که هم دام خوراک

 استفاده دام خوراک عنوان به عمدتا که ذرت قیمت و شد مواجه قیمت شدید های افزایش با نیز رددا بستگی آن

 .شد مواجه افزایش دالر 1۰ با دشومی

http://bazargam.com/
https://www.farsnews.ir/news/14001123000262/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://www.farsnews.ir/news/14001123000182/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%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%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-25-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14001123000182/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%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%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-25-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 .است گرفته بیشتری شدت کرونا بیماری شیوع از پس و ست ا جهانی اساسی کاالهای قیمت رشد

 در هانج در غذایی مواد قیمت کرد اعالم خود گزارش جدیدترین در متحد ملل کشاورزی و خواربار سازمان

 .است شده نزدیک 2۰11 سال در قیمت باالترین به و یافت افزایش 2۰22 سال ماه نخستین

 ویژه به عرضه، هایمحدودیت سایر و صادرات بودن دسترس در کاهش انرژی، بحران پیامدهای کرد اعالم فائو

 .است داده افزایش را هاقیمت نامساعد، هوای و آب و کار نیروی کمبود

 اساسی کاالهای قیمت رشد دالیل*

 .است گرفته بیشتری شتاب کرونا بیماری شیوع از پس اخیر یکسال در اساسی کاالهای قیمت افزایش

 های رالعملدستو کشورها بیماری این شیوع با اینکه نخست داشته تاثیر قیمت افزایش این در عمده دلیل دو

 .شد مواجه مشکالتی با اساسی کاالهای مبادالت و کردند سختگیرانه را خود واردات و صادرات

 را صادرات آن دنبال به و قراردادند اولویت در را خود کشورهای اصلی نیاز تامین صادرکننده، عمدتا کشورهای دوم؛

 .کردند متوقف یا محدود

 خبر لینک

 

 

 21-11-14۰۰ 14:۳۰-فارس خبرگزاری

 هزار 100 حدود لوییکی گوشت توزیع کشاورزی/ کاالهای و بازار تنظیم کارگروه مهم مصوبات 43-5

 شد آغاز تومان

 ماه پایان تا یکجا هما اسفند و بهمن دامی نهاده شد مقرر کشاورزی کاالهای بازار تنظیم کارگروه مصوبات اساس بر

 آغاز امروز از تومان هزار 14۰ تا 998۰۰ قمیت با هم گوشت گسترده توزیع و شود داده تخصیص و تامین بهمن

 .شد

https://www.farsnews.ir/news/14001123000182/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%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%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-25-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85-0-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14001121000428/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%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%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001121000428/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%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%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C
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 برای شد، ررمق جلسه این در کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به فارس اریخبرگز گزارش به

 برای دارد، وجود ورف به و کافی اندازه به قرمز گوشت ذخایر که این به توجه با و مردم دغدغه رفع و بازار آرامش

 بارتره و میوه میادین ای،زنجیره هایهفروشگا هوشمند، توزیع سامانه طریق از گسترده صورت به عرضه بازار تنظیم

 .شود انجام شهر سطح در توزیع و

 رایگان صورت هب کاال تحویل کرونایی، مالحظات و مردم کرامت حفظ برای هوشمند، توزیع در است؛ ذکر به الزم

 شیوع انیحرب شرایط در شهر سطح در ازدحام از جلوگیری و جامعه سالمت به روش این که شود انجام منزل درب

 ویژه خفیفت با فروش صورت به بازرگام سامانه در شده عرضه محصوالت خاطر همین به کرد؛ خواهد کمک کرونا

 .شد خواهد عرضه

 دشومی توزیع تومان 99800 مخلوط گوساله قرمز/گوشت گوشت قیمت کنترل اقدامات*

 یمتق با مخلوط گوساله گوشت امروز از کشاورزی، کاالهای و بازار تنظیم کارگروه جلسه مصوبات طبق

 هسامان توسط تومان هزار 105 هرکیلو قیمت با مخلوط بره گوشت و تومان 800 و هزار 99 کیلو هر

 .شد خواهد عرضه بازرگام

 بندی بسته گرم گوساله گوشت تومان، هزار یکصد کیلو هر قیمت با الشه گوساله گوشت همچنین

 هر یک درجه بازاری تنظیم کرده چرخ گوساله گوشت تومان، هزار 140 کیلو هر یک درجه بازار تنظیم

 با شهال گرم گوسفند گوشت و تومان هزار 120 کیلو هر بندیبسته گوساله گوشت تومان، هزار 120 کیلو

 .شد خواهد عرضه بار تره و میوه میادین در تومان 900 و هزار 116 قیمت

 نجاما آینده ساعات طی شده، انجام هایهماهنگی با بازرگام سامانه در گوشت توزیع مصوبات، این طبق

 .شودمی عرضه شنبه روز از بارتره و میوه میادین در اقالم این و شد خواهد
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 رضهع و باشند نداشته گوشت تامین برای نگرانی مردم گوشت، مطمئن و زیاد بسیار ذخایر به توجه با

 دجها وزارت و داشت خواهد ادامه رمضان رکمبا ماه و عید شب تا نامحدود، صورت به گوشت گسترده

 .کرد خواهد تالش محصوالت عرضه و بازار تنظیم برای توان تمام با کشاورزی

 ساختگی، انیگر گونه هر با و شود انجام مستمر و جدی صورت به بازار پایش و نظارت شد، مقرر جلسه این در

 توسط شدت هب شود، کشور در نگرانی ایجاد و مردم هسفر در اختالل باعث که فروشیکم و فروشیگران احتکار،

 .باشند فعال بازار بازرسی و گشت های تیم و برخورد بازرسی های تیم و تعزیرات

 به شودمی جامعه در تشویش باعث که اخباری با مقابله و مصرف مدیریت بازار، رصد در خواهشمندیم عزیز مردم از

 تماس 124 نتلف شماره با تخلفی گونه هر مشاهده صورت در و کنند مکک کشاورزی جهاد وزارت در خود خادمان

 .بود خواهد فروشیگران و احتکار تخلف، هرگونه با برخورد آماده تعزیرات و بگیرند

 و غیرموثق کننده، ننگرا اخبار انتشار از درست، رسانیاطالع با تا است شده درخواست هارسانه از اطالعیه این در

 .نشود ایجاد مردم سفره در ای دغدغه تا کنند خودداری د،شومی جامعه در تشویش اعثب که ساختگی

 خبر لینک

 

 

 21-11-14۰۰ 12:۵۳-فارس خبرگزاری

 منجمد گوشت و تهران در گوسفند راس هزار 2 روزانه بازار؛توزیع در گوشت قیمت کنترل برنامه 44-5

 عرضه تهران ربازا در گوسفند رأس هزار 2 روزانه گوشت بازار نوسانات به توجه با گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 .شودمی

 

https://www.farsnews.ir/news/14001121000428/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%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%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001121000305/%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-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 درباره نژاد،یسادات جواد سید کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 هزار یک روزانه نتهرا در حاضر حال در گوشت بازار نوسانات به توجه با کرد: اعالم گوسفندی گوشت قیمت افزایش

 .کنیممی بازار روانه و کشتار دام امور پشتیبانی شرکت کمک با گوسفند رأس

 .کرد اهدخو پیدا افزایش گوسفند رأس هزار 2 تا میزان این امروز، شده اتخاذ تصمیم با داد: ادامه وی

 دام ولیدکنندگانت که عشایری و روستایی بخش نهاده تن هزار 9۰۰ امروز اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر

 تولید برای دغهدغ هرگونه نبود برای شد: یادآور است، شده بارگذاری بازارگاه سامانه در هستند سنگین و سبک

 تأمین امسال رآخ تا نیاز مورد نهاده نیز رأس 1۰۰ زیر ظرفیت با شیری دام بخش در سال، پایان در کنندگان

 .شد خواهد

 ماه به مربوط اتتمهید شود؛ بارگذاری هم ماه این هاینهاده مجموع کنیممی تالش ماه بهمن پایان تا افزود: وی

 سال ماه ردیبهشتا برای داریم رو پیش در را عید تعطیالت که این به توجه با و است ریزیبرنامه حال در اسفند

 .باشیم نداشته نهاده تأمین در خللی بعد سال ابتدای و سال پایان زمان در که کنیممی ریزیبرنامه نیز آینده

 گوشت ذخایر ود:افز کنیم، شروع منجمد گوشت با را بازار تنظیم تا شده مصوب که این به اشاره با نژادساداتی

 .ودشمی انجام مجموعه آن توسط کار این و است دام امور پشتیبانی شرکت اختیار در منجمد

 داریم ()گوسفند سبک هم و سنگین هم منجمد؛ گوشت عرضه برای گیریتصمیم جلسه نیز امشب داد: ادامه وی

 .کرد خواهیم اعالم را آن بازار تنظیم کارگروه در تصویب از پس که

 با دواریمامی و اریمد اختیار در مرغ و قرمز گوشت کفایت اندازه به حاضر حال در کرد: خاطرنشان وزارت ارشد مقام

 .کنیم کنترل را بازار نوسان بحث است انجام حال در که تدبیری

 هاآن کمک با تا داشتیم حوزه این هایاتحادیه با ایجلسه امروز افزود: ها،اتحادیه ظرفیت از استفاده به اشاره با وی

 .دشو ایجاد بازار در قرمز گوشت بخش برای آرامش و کنیم استفاده موجود هایظرفیت از

 گفت: یم،هست مواجه کشاورزی محصوالت حوزه از بخشی در سوداگری با که این بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .است مشهود سوداگری این ایرانی برنج و گوشت بحث در مثال طوربه

 هبرنام و است بریزمان حوزه دامی و کشاورزی محصوالت تولید و نیست صنعت حوزه مانند غذا حوزه وی، گفته به

 .دارد الزم زمان ماهه 1۰ تا ماه 8
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 شود،می اتیعملی 14۰1 سال در شده انجام سیزدهم دولت در که هاییریزیبرنامه که این بیان با نژادساداتی

 با کمبود و است نیاز میزان اساس بر ریزیبرنامه زیرا داشت نخواهیم کمبودی هابرنامه این براساس کرد: تصریح

 .شد خواهد جبران صادرات با حصوالتم بودبیش و واردات

 بین این در ریسوداگ البته کنیم؛می حرکت بازار در قبل هایریزیبرنامه براساس دولت ابتدای در وی، گفته به

 .دارد وجود

 ایجاد بازار در بالتها و استرس مجازی فضای در بخشی کمک با سوداگران که این بر تأکید با کشاورزی جهاد وزیر

 جواب که سانیک اولین و بزند واسطه و سوداگر به دهنی تو کنندهمصرف کمک با باید تولیدکننده گفت: ،کنندمی

 .هستند کنندگانمصرف خود دهندمی سوداگران به نه

 یک به مربوط شده اعالم رقم و عدد که دشومی معرفی هایرقم و اعداد مجازی فضای در :داد ادامه وی

 دوار قیمت عنوان به را آن که زمانی لذا است؛ خاص بندیبسته نوع یک اب محصول یک یا خاص مکان

 ازارب وارد او و بدهند کنندهمصرف به استرس تا است کنندهمصرف رفتار تغییر هدفشان کنندمی بازار

 اهدخو پی در را قیمت افزایش و شودمی زده دامن تقاضا به باشد باال استرس و التهاب چه هر شود،

 .داشت

 که کردید شاهدهم داشت: اظهار نداریم، زمینیسیب و گوشت برنج، زمینه در کمبودی که این بیان با نژادساداتی

 همین در و نداریم ورکش در برنج کمبود نیز برنج بحث در است. پایین به رو مردم آرامش و نگاه با زمینیسیب بازار

 .است موجود دولتی یبازرگان شرکت در خارجی برنج تن هزار 4۳۰ تنها زمان

 .ندارد وجود محدودیتی هیچ و شد خواهد انجام هم برنج واردات وی، گفته به

 ایرانی برنج چون فزود:ا و کرد عنوان داخلی تولید برنج بودن رقابتی عدم را برنج بازار نوسان کشاورزی، جهاد وزیر

 دست در حاضر الح در ایرانی برنج و شده جامان کشاورز از خرید چون و کرد وارد را آن تواننمی و ندارد رقیبی

 .بشوند سوداگری وارد آنان دارد امکان است خاصی افراد

 کنندگان احتکار با و کرده شروع را خود کار تعزیرات شده، انجام ریزیبرنامه با گفت: احتکارکاران درباره وی

 هم گوشت خصوص در است. کرده تحرک برنج انبارهای خصوص در شمالی یهااستان در و کندمی برخورد
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 سبب اصلی کنندهمصرف عنوان به مردم کنار در تعزیرات و بازرسی نظارت، جمله از هاریزیبرنامه از ایمجموعه

 .شد خواهند بازار تنظیم

 ردیگ و شدهانجام کامل صورت به کار این که است بازار تأمین در کشاورزی جهاد وزارت تالش تمام شد: یادآور وی

 .کنیم حفظ را بازار ثبات مردم و ها اتحادیه کمک با بازار در که این

 از چون مرغ ولیدت برای افزود: شد، خواهد اعالم بندیقطعه مرغ قیمت هفته آخر تا که این بیان با نژادساداتی

 وجود ساسیتح آن برای بندیبسته در لذا است بازار تنظیم جزو آن قیمت شود،می استفاده اییارانه هاینهاده

 .دارد

 خبر لینک

 

 

 21-11-14۰۰ 12:29-فارس خبرگزاری

 می گرانتر تومان هزار 25 کیلویی را زنده دام بازار/دالالن در گوشت گرانی اصلی عامل 4 45-5

 فروشند

 هزار ۵۰ کیلویی را دهزن دام دالالن گفت: بازار در گوشت گرانی عامل 4 بیان با ایران دامداران اتحادیه مدیرعامل

 .فروشند می تومان هزار 7۵ و گیرند می دامدار از تومان

 

 قیمت رفتن االب برای دلیلی چه اینکه به پاسخ در فارس خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در لیعا مجتبی

 که است گران طهواس و دالالن قرمز گوشت قیمت رفتن باال عامل مهمترین گفت: دارد، وجود بازار در قرمز گوشت

 عرضه بازار به تومان ارهز 7۵ تا 7۰ قیمت به وناکن و خریدند دامداران از تومان هزار ۵2 تا 48 کیلویی را زنده دام

 .کنندمی

https://www.farsnews.ir/news/14001121000305/%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-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14001121000279/4-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-25-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.farsnews.ir/news/14001121000279/4-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-25-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 هب و نیستند پایبند تیقیم اصول به نیز شهر داخل فروشندگان میان این در افزود: ایران دامداران اتحادیه مدیرعامل

 باید ازارب در آن برابر دو حدود زنده دام کیلوگرم هر معمول عرف یک اساس بر فروشندمی بازار در گران یهاقیمت

 .کند تجاوز تومان 1۵۰۰۰۰ کیلویی از نباید قیمت صورت این در که برود فروش به

 و تومان هزار 2۳۰ کیلویی گوشت شودمی گفته که قیمتی آیا اینکه به پاسخ در ایران دامداران اتحادیه مدیرعامل

 قیمت و باشد شتهدا وجود تهران اطقمن برخی در شاید هاقیمت این گفت: کنید،می تایید را دارد وجود هم باالتر

 .زنند می دامن قیمت افزایش به برخی و نیست کشور

 نکته مهمترین :گفت است؟ داشته نقش قیمت افزایش در هاواسطه از غیر دیگری دالیل چه اینکه به پاسخ در عالی

 به کننده کمک اهرم نعنوا به ندتوانمی آنها که حالی در گیرند نمی بازی به را ها تشکل و ها اتحادیه که است این

 .شوند محسوب هاقیمت کنترل و بازار به محصول عرضه

 ادنی به جدید بره که دامی، گیردنمی قرار تولیدکنندگان اختیار در باید که آنطور هم ها نهاده افزود: همچنین وی

 .دشومین لحاظ تیدول توضیح در هااین که حالی در کندمی پیدا افزایش درصد 2۰ آن خوراک به نیاز میزان آوردمی

 تواندمی خبر این گفت و داد خبر زنده دام صادرات شدن متوقف از همچنین ایران دامداران اتحادیه مدیرعامل

 .کند فروکش بازار التهاب و باشد گوشت بازار به خوبی عالمت

 که زمان آن گفت: شد، می داده صادرات مجوز که داشت وجود کشور در دام مازاد آیا اینکه به پاسخ در عالی

 .شود متوقف باید و ندارد وجود مازاد اکنون اما داشت وجود مازاد شد می انجام صادرات

 می ها اتحادیه ،کرد صادر را زنده دام صادرات مجوز کشاورزی جهاد وزارت سیزدهم، دولت اوایل فارس، گزارش به

 باال قیمت که ودندب معتقد و داشت منتقدانی طرح این هم مانز همان اما دارد وجود کشور در دام مازاد که گفتند

 .رفت خواهد

 و خریداری دولت سطتو باید داریم مازاد مقطعی اگر ،کندمی وارد گوشت تن هزار 1۵۰ ساالنه ایران گفتند می آنها

 .شود تزریق بازار به نیاز زمان در و شود سازی ذخیره

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 24-1۳:۳2- جوان خبرنگاران باشگاه

https://www.farsnews.ir/news/14001121000279/4-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-25-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 بازار در زمینیسیب قیمت تومانی 1500 کاهش 46-5

 و هزار یک حدود مرکزی میدان در زمینیسیب کیلو هر قیمت گفت: تهران سبزی و میوه اتحادیه رئیس

 .است یافته کاهش تومان 500

 زمیندی سیب قیمت نوسان با منجر فصل جایی به جا ساله همه روال طبق گفت: کارگر - جوان خبرنگاران باشگاه

 و هزار یک تا هزار یک مرکزی میدان در قیمت بازار، تنظیم خصوص در جهاد وزارت تدابیر اتخاذ با که شد بازار در

 .رسدمی اشباع به بازار آتی هایهفته در نو زمینیسیب انبوه عرضه با است. داشته کاهش تومان ۵۰۰

 خ ونی  پرتق ال  ل،ش ما  تامس ون  پرتقال کوهستان، انار شیراز، انار دماوند، انار کیلو هر کنونی قیمت کارگر، گفته به

 .است زیر شرح به کیوی و یموشیرینل بندری، نارنگی، انشو نارنگی، خرمالو شمال، خونی پرتقال جنوب،

 کیلو هر قیمت محصول

 تومان هزار 4۰ تا 2۰ دماوند انار

 تومان هزار 28 تا 2۰ شیراز انار

 تومان هزار ۳۵ تا 22 کوهستان انار

 تومان هزار 1۳ تا 7 شمال تامسون پرتقال

 تومان هزار 18 تا 12 جنوب خونی پرتقال

 تومان ارهز 18 تا 12 شمال خونی پرتقال

 تومان هزار ۳۵ تا 2۵ خرمالو

 تومان هزار 18 تا 12 انشو نارنگی

 تومان هزار ۳۳ تا 2۵ بندری نارنگی

 تومان هزار 2۵ تا 16 لیموشیرین

https://www.yjc.news/fa/news/8056581/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.yjc.news/
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 تومان هزار 2۳ تا 16 کیوی

 تومان هزار 1۰ تا 6 ای بوته خیار

 تومان هزار 1۳ تا 9 گلخانه خیار

 تومان هزار 17 تا 12 مراغه قرمز سیب

 تومان هزار 28 تا 18 میانه زرد سیب

 تومان هزار 22 تا 12 دماوند زرد سیب

 تومان هزار 1۵ تا 8 دماوند قرمز سیب

 تومان هزار ۳۳ تا 28 موز

 وج ود  ارب تره و میوه محصوالت از یک هیچ عرضه در کمبودی اکنون هم گفت: تهران سبزی و میوه اتحادیه رئیس

 مج دد  حص ول م انب وه  ورود با که است صیفی و میوه اقالم مقطعی نوسان دارد، بخش این که یبزرگ امتیاز و ندارد

 .است تومان هزار 12 تا 8 مرکزی میدان در زمینیسیب کیلو هر قیمت گردد.می باز بازار به تعادل

 ه زار  4۰ ات 1۵ الپرتق تومان، هزار ۳۵ تا 1۵ سیب کیلو هر کنونی قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

 ه زار  ۳۵ ت ا  2۵ یکیو تومان، هزار 4۵ تا 2۵ نارنگی تومان، هزار ۵۰ تا 2۵ انار تومان، هزار 18 تا 12 خیار تومان،

 خیدار  مدت قی اخی ر  هفت ه  به نسبت که بوده تومان هزار 4۳ تا ۳۵ موز تومان، هزار 4۰ تا 2۵ لیموشیرین تومان،

 .است داشته جزئی نوسان

 وزارت دورو ب ا  که بود رسیده تومان هزار 2۰ به هافروشی خرده در زمینیسیب کیلو هر قیمت خیرا هایهفته طی

 وع ده  ب ق ط که یافته کاهش تومان هزار 1۵ به قیمت هوشمند توزیع و واردات بر مبنی بازار تنظیم بحث در جهاد

 .یابدمی کاهش باز آتی روزهای در قیمت مسئوالن

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 24-۰8:۰2- جوان نگارانخبر باشگاه

https://www.yjc.news/fa/news/8056581/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 مانده دستمان روی ها دام دامداران: قرمز؟/ گوشت فروشیگران 47-5

 اندامدار شد. کارا این عرضه برای دولت ورود به منجر قرمز، گوشت کیلو هر نرخ صعود اخیر روزهای در

 .است موجود جامعه نیاز مازاد دام عتقدندم

 دام دار  دس ت  روی دام انباشت و عرضه مازاد بر همچنان دام تولید حوزه اندرکاران دست - جوان خبرنگاران باشگاه

 افزایش کنترل برای جمهور رئیس اول معاون که رساند جایی به را کار روند این استمرار نهایت در ورزند. می اصرار

 .داد تشکیل جهاد وزیر دفتر در شبانه را بازار تنظیم ستاد جلسه قیمت

 ص ورت ب گوس فند  و گوس اله  گوش ت  گسترده عرضه و دام صادرات توقف و ممنوعیت بازار تنظیم ستاد جلسه بنابر

 های شکلت و انجمن مسئوالن حالیکه در گرفت، قرار کار دستور در فروشگاهی شبکه و میادین در عرضه و هوشمند

 راه ب ه  ص دا  روس مافیا و دالالن تنها و نیست عرضه کمبود و صادرات از متاثر اخیر های گرانی که معتقدند تولیدی

 .کنند آماده گوشت واردات برای را زمینه بتوانند تا انداختند

 گوشت تومان، هزار 2۳۰ تا 17۰ گوسفندی گوشت یلوک هر کنونی قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 .است تومان هزار 17۰ تا 1۵۰ مخلوط گوشت و تومان هزار 19۰ تا 16۰ گوساله

 یکص د  الش ه  گوس اله  گوشت کیلو هر قیمت کشاورزی کاالهای و بازار تنظیم کارگروه جلسه در اخیر روزهای طی

 چ رخ  الهگوس   گوشت تومان، هزار 14۰ کیلو هر یک درجه زاربا تنظیم بندی بسته گرم گوساله گوشت تومان، هزار

 گ رم  دگوسفن گوشت و تومان هزار 12۰ بندیبسته گوساله گوشت تومان، هزار 12۰ یک درجه بازاری تنظیم کرده

 هم واره  و دارن د  اعتراض اتی  اعالم ی  ه ای  نرخ به نسبت تولیدکنندگان که شد اعالم تومان 9۰۰ و هزار 116 الشه

 .کندمیفراهم بازار در رانت ایجاد برای را زمینه منطقی نرخ از کمتر عرضه کهکنند می اذعان

https://www.yjc.news/fa/news/8059593/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.yjc.news/
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 تومان هزار 140 گوشفندی گوشت کیلو هر منطقی قیمت

 بوده مانتو هزار 6۰ کشور سطح در زنده دام کیلو هر کنونی قیمت گفت: سبک دام اتحادیه عامل مدیر صدردادرس

 .تاس نرسیده مصوب نرخ به هنوز که

 سوال این ایج اما است، شده تامین صنعتی دام و مرغدار نهاده که کرده اذعان کشاورزی جهاد وزیر گرچه گفت: او

 ب ازار  متنظ ی  بح ث  در دارن د  انتظ ار  اکنون هم که کردند اقدامی چه روستایی و سبک دامدار برای که است مطرح

 .بیاید میدان به گوشت

 .کرد اعالم تومان هزار 14۰ تا 1۳۰ گوسفندی تگوش کیلو هر منطقی قیمت دادرس صدر

 پاییز زایش و مداری قرار شرایط بهترین در سبک دام جمعیت نظر از تولیدی های اتحادیه و تشکل اعالمی آمار بنابر

 .نداریم عرضه در مشکلی وجود این با که است راس میلیون ۵ از بیش زمستان و

 دارد ادامه رمضان ماه تا گوشت اینترنتی توزیع

 تگوش   و گوس اله  گوش ت  اینترنت ی  عرض ه  گفت: روستایی تعاون مرکزی سازمان ارتباطات مرکز رئیس عربشاهی

 .دارد ادامه رمضان ماه تا توزیع و شده آغاز تهران شهر در بازرگام سامانه طریق از گوسفند

 کنت رل  بحث آنالین های پلتفرم طریق از اساسی کاالهای توزیع باکنند می اذعان روستایی تعاون سازمان مسئوالن

 .باشیم مردم نفع به هاقیمت شدن معقول و بازار تنظیم شاهد تا کنیم می پیگیری را هاقیمت بر نظارت و بازار

 .دشومی آغاز هااستان دیگر در توزیع ها پلتفرم سایر طریق از باشد، مناسب ها زیرساخت اگر وی، گفته به

 بازار تنظیم حثب به ورود با روستایی تعاون سازمان آبان در مرغتخم و مرغ قیمت فتگیآش و سامانی نابه به توجه با

 .برسد نسبی تعادل به بازار هم گوشت حوزه در رود می انتظار که بازگرداند بازار به را آرامش کاال اینترنتی عرضه و

 است سوال جای گوساله گوشت تومانی هزار 190 قیمت

 ۵9 رخن   ب ا  را دام کیل و  ه ر  دام امور پشتیبانی شرکت حاضر حال در گفت: گاوداران صنفی انجمن رئیس مقدسی

 .است تومان هزار ۵۵ حداکثر آزاد بازار در درحالیکه ،کندمی خریداری دامدار از هزارتومان
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 را گوشت یدبا مردم چرا که است مطرح سوال این جای شده تمام نرخ از تر پایین دام عرضه رغم علی وی، گفته به

 .بخرند گران

 برای را زمینه ارباز در قیمت التهاب با دالالن و گوشت مافیا دام، تولید حوزه اندرکاران دست از بسیاری گفته طبق

 .برند سوال زیر را غذایی استقالل تاکنند می آماده گوشت واردات

 ۵۰ دراتص ا  مج وز  رغم به که حالی در است، شده متوقف صادرات گوشت، بازار التهابات به توجه با گفت: مقدسی

 .است نشده صادر هم راس یک سنگین، دام راس هزار

 دام و نداده رخ یدتول حوزه در اتفاقی آنکه رغم به که باورند این بر تولیدی های اتحادیه و انجمن روسای از بسیاری

 ب دنبال  افی ا م میان این در و گرفتند را دام امور پشتیبانی کشتار جلوی جهت بی اما است، مانده دامدار دست روی

 .هستند طلبی منفعت

 هزار 14۰ دبای گوساله گوشت کیلو هر قیمت حداکثر دام، فعلی نرخ به توجه با گفت: گاوداران صنفی انجمن رئیس

 است نندهک مصرف و تولیدکننده حق در اجحاف بازار سطح در تومان هزار 19۰ تا 18۰ نرخ با عرضه و باشد تومان

 بیش تر  انتوم   ه زار  16۰ از نبای د  گوساله گوشت قیمت تومان، هزار 71 واقعی نرخ با دام خرید ورتص در که چرا

 .باشد

 ندارد دام صادرات به ارتباطی کاذب گرانی

 ب ازار  اخی ر  ایه گرانی اینکه به اشاره با خبرنگار با گو و گفت در دام کنندگان تامین شورای رئیس پوریان منصور 

 فضاس ازی  زا ناش ی  گوش ت  ب ازار  اخیر های گرانی دام، فعلی نرخ به توجه با کرد: اظهار ست،نی توجیه قابل گوشت

 .است دالالن

 .ندارد ردامدا به ارتباطی فعلی بازارهای قیمت اما باالست، تولیدکننده برای تولید هزینه گرچه افزود: وی

 تومان زاره 111 گوساله الشه و تومان رهزا 12۵ را فروشی عمده در گوسفندی الشه کیلو هر کنونی قیمت پوریان

 .کرد اعالم



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

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

 و م ان تو هزار 1۵۰ تا 14۰ سود درصد 1۰ احتساب با گوسفندی الشه کیلو هر حاضر حال در مسئوالن گفته طبق

 .شود عرضه باید فروشی خرده در تومان هزار 14۵ تا 14۰ گوساله

 ه ا قیم ت  ،گوش ت  انب وه  عرضه و تولید رغم علی کرد: بیان گوشت بازار آینده درباره کنندگان تامین شورای رئیس

 .ندارد دام صادرات به ارتباطی هیچ موضوع این که است یافته افزایش کاذب

 ص ادره  مجوز رغم هب صادرات میزان اما دانند، می صادرات از متاثر را اخیر های گرانی بازار فعاالن از بسیاری گرچه

 .باشد گذار اثر بازار التهاب بر بتواند که است نبوده رقمی

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۳-17:1۳- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد کشور وارد خام روغن و شکر تن میلیون دو 48-5

 دربندا  از خدام  شکر و روغن تن میلیون دو از بیش دی پایان تا کرد: اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت

 .است شده کشور وارد جنوبی و شمالی

 ت ن  ه زار  1۵9 و میلی ون  یک از بیش به دی پایان تا سال آغاز از شده وارد روغن میزان - جوان خبرنگاران باشگاه

 .است رسیده

https://www.yjc.news/fa/news/8059593/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.yjc.news/fa/news/8059329/%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 خریداری و تامین خام روغن تن هزار ۵98 ماه، 1۰ طی در شده انجام گذشته سال از که هاییریزیبرنامه اساس بر

 و کش ی روغ ن  کارخانجات در تصفیه برای تن هزار 961 مدت طی اساسی کاالی این بازار تنظیم برای و است شده

 .است رفته فروش به توزیع، هایشبکه در عرضه

 77۰۰ و کلزا روغنی یدانه تن هزار 1۰۰ از بیش داخلی، تولیدات از همچنین کشور، مصرفی روغن تامین بخش در

 .است شده فروخته کشیروغن کارخانجات به روغن استحصال برای سویا روغنی دانه

 84۳ س ال ام م اه  1۰ در نی ز،  کشور شکر تأمین برای است شده انجام گذشته سال از که هاییریزیبرنامه اساس بر

 .است رسیده تن هزار 286 به مدت همین در خرید و تأمین میزان و شده وارد خام شکر تن هزار

 ق رار  ش کر  تکارخانج ا  اختی ار  در تصفیه برای خام شکر تن هزار 478 از بیش ،دی پایان تا شکر بازار تنظیم برای

 .است شده توزیع عرضه، هایشبکه در تصفیه از پس که شده داده

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۳- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کندمی متضرر را مردم عید شب میوه سازی خیرهذ 49-5

 ذخیره بابت از دولت به ضرر تومان میلیارد 160 حدود گذشته سال گفت: روستایی تعاون سازمان رئیس

 .است شده وارد عید شب میوه سازی

https://www.yjc.news/fa/news/8059329/%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8059317/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 ب ا  س یب  اکن ون  ه م  میوه عمده کنندگان عرضه همچنین و دخانهسر صاحبان گفته به -  جوان خبرنگاران باشگاه

 این و هستند عرضه قابل هاسردخانه در تومان هزار 9 حداکثری قیمت با پرتقال و تومان هزار 11 حداکثری قیمت

 از ب االتر  قیم ت  با را عید شب ذخیره میوه هایخرید مباشرش اتحادیه و روستایی تعاون سازمان که معناست بدان

 .انددهکر خریداری است عرضه قابل آنچه

 توس ط  ک ه  است چیزی آن از بهتر فروشان عمده گواه به حداکثری قیمت با هامیوه این عرضه کیفیت اینکه ضمن

 .است شده خریداری بازاری تنظیم میوه عنوان به روستایی تعاون سازمان

 و ازیس   ذخی ره  ب رای  پرتق ال  ت ن  هزار 2۵ و بسی تن هزار 2۵ که کردند اعالم روستایی تعاون سازمان مسئوالن

 .است شده خریداری سازمان این توسط سال پایانی هایروز در عرضه

 و هزار 1۳ نسازما این برای پرتقال کیلوگرم هر خرید قیمت روستایی تعاون سازمان ارشد مشاور شاهمیری گفته به

 .است بوده تومان هزار 14 سیب کیلوگرم هر و تومان ۵۰۰

 ص احبان  ب ا  س ازمان  مباش ر  عن وان  ب ه  روستایی تعاون اتحادیه بین شده منعقد هایقرارداد که است حالی در این

 9۰۰ و ارهز 1۳ پرتقال کیلوگرم هر و تومان ۵۰۰ و هزار 14 مبلغ به سیب کیلوگرم هر که دهدمی نشان سردخانه

 گ واه  ب ه  هاسردخانه در محصوالت این دهعم عرضه قیمت که است حالی در هااین همه است شده خریداری تومان

 .است مبالغ این از کمتر عینی مشاهدات و سردخانه صاحبان

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۳-11:۵7- جوان خبرنگاران باشگاه

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8059317/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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 :کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 است کیلو 50 تا 45 کشور در زمینیسیب نهساال مصرف سرانه 50-5

 برآورد تن هزار 200 و میلیون 5 و است کیلو 50 تا 45 کشور در زمینیسیب مصرف سرانه گفت: رضازاده

 .است امسال تولیدی

 جه اد  وزارت رس انی  اط الع  و عم ومی  رواب ط  مرکز رئیس و وزیر مشاور رضازاده علیرضا - جوان خبرنگاران باشگاه

 .داد پاسخ سواالت به بازار تنظیم اقالم عرضه با رابطه در خبر شبکه زنده گوی و گفت در کشاورزی

 است؟ شده آغاز قرمز گوشت توزیع آیا

 بازرگ ام  مانهس ا  طریق از هوشمند توزیع داریم؛ توزیع روش چند گفت باید گرم گوشت توزیع با رابطه در :زاده رضا

 گوش ت  حاضر حال در شود.می ارسال خریداران منزل به سفارشات که است سامانه این از استفاده نیز ما توصیه که

 .دشو کمتر مردم رفاه برای آن مقدار که شد مطرح امروز جلسه در و شودمی توزیع کیلویی 4 هایبسته با

 ب ه  ه ا ساخت زیر به توجه با آینده در و است داخل تولید د،منجم توزیعی گوشت بهداشتی موارد به توجه با اکنون

 و دش و م ی  عرض ه  س امانه  این در تومان 8۰۰ و هزار 99 گوساله مخلوط گوشت رویم.می گرم گوشت عرضه سمت

 .است شده بارگذاری نیز بره گوشت

 ب ازاری  یمتنظ   بندی بسته گرم گوساله گوشت تومان، هزار 1۰۰ کیلویی الشه گوساله گوشت نیز بار تره میدان در

 ه م  منجم د  گوس اله  گوش ت  اس ت.  توم ان  ه زار  12۰ بازاری تنظیم کرده چرخ گوساله گوشت تومان، هزار 14۰

 .است تومان 9۰۰ و هزار 16۰ هم گوسفند گوشت کیلو هر و است تومان هزار 12۰ کیلویی

 است؟ شده اقداماتی چه زمینیسیب بازار تنظیم با رابطه در

 امسال یدیتول برآورد تن هزار 2۰۰ و میلیون ۵ است، کیلو ۵۰ تا 4۵ کشور در زمینیسیب مصرف سرانه :زاده رضا

 .شدیم ازارب تنظیم وارد اما زدند، دامن آن به هم ایعده که داده رخ هیاهویی اخیر اتفاقات به توجه با است.

 و ه زار  9 بازرگام در زمینیسیب قیمت ،باشیم داشته زمینیسیب واردات تن 1۰۰ تا داد رخ کمبودی اگر شد بنا

 .است تومان هزار 1۰ بار تره میدان در و تومان هزار 8۰۰

https://www.yjc.news/fa/news/8058886/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B4%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
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 رسید؟ کجا به برنج بازار تنظیم

 اینترنت ی  روشف ندارد. وجود نگرانی باره این در اصال و داریم عید شب برای برنج تخصیص تن هزار 2۰۰ :زاده رضا

 .ندارد وجود رابطه این در نگرانی اصال و شده آغاز هم برنج

 کیلو هر قیمت برنج نوع

 تومان ۵۰۰ و هزار 12 تایلندی برنج

 تومان هزار 18 هندی برنج

 تومان ۵۰۰ و هزار 2۰ پاکستانی برنج

 تومان هزار 42 شیرودی ایرانی برنج

 .شود اضافه فهرست این به هم طارم برنج است قرار

 است؟ شده یاقدام چه دامی های هنهاد با رابطه در

 و شده ارگذاریب بازارگاه سامانه در بهمن به مربوط هایهنهاد هاست.دغدغه از یکی دامی هایهنهاد تامین :زاده رضا

 .شود تامین اسفند پایان تا هاهنهاد ارز است قرار

 خبر لینک

 

 

 

 

 14۰۰ بهمن 2۳-1۰:۰۰- جوان ارانخبرنگ باشگاه

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در بهرمند

https://www.yjc.news/fa/news/8058886/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%B4%DB%B5-%D8%AA%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 کنندنمی عرضه نادق به مستقیم را محصولشان قنادی، روغن تولیدکنندگان 51-5

 آن قندادی،  روغن کننده تولید کارخانجات گفت: تهران شیرینی و قنادی دارندگان صنف اتحادیه رئیس

 .اندشده سیاه بازار ایجاد باعث و کنندنمی عرضه ما به مستقیم صورت به را

 ه ر  اس ت.  شده تامین عید شب نیاز مورد هایشیرینی تولید اولیه مواد گفت: هرمندب علی - جوان خبرنگاران اشگاه

 ش ده  تص فیه  روغ ن  کیلویی 17 روغن قیمت شدیم. مواجه نیز مشکالتی با نیازمان مورد آرد و شکر تامین در چند

 .است رسیده تومان هزار 7۰۰ به )قنادی(

 گوید:می اکنون اما بود، کرده تکذیب را عید شب برای نیشیری مصوب نرخ قیمت افزایش این از پیش مسئول، این

 ه ا ن رخ  قنادی روغن جمله از مواد این سیاه بازار نشود؛ تامین موقع به هافروشی شیرینی نیاز مورد هایسهمیه اگر

 .دهدمی افزایش را عید شب در

 و )زب ان  خش ک  ش یرینی  وم ان، ت ه زار  74 ت ر ش یرینی  کیل و  ه ر  قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از هابررسی

 ف روش  ب ه  ب ازار  در مختل ف  یهاقیمت به هم دسر انواع و تومان رهزا 71 نخودچی آرد تومان، هزار 68 دانمارکی(

 .است داشته افزایشی گذشته هایروز به نسبت رقم این که رسدمی

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۳-۰9:24- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 بار تره و میوه میادین در امروز از

https://www.yjc.news/fa/news/8056257/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.news/
http://www.yjc.news/fa/news/8057568/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/8056257/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 شد آغاز بازاری تنظیم گرم گوشت عرضه 52-5

 .دشومی توزیع بارتره و میوه میادین در امروز از بازاری تنظیم گرم گوشت

 گوشت اینترنتی عرضه کشاورزی، محصوالت بازار تنظیم روهکارگ مصوبات آخرین براساس - جوان خبرنگاران باشگاه

 و می وه  می ادین  در امروز از هم بازاری تنظیم گرم گوشت است قرار و شده آغاز شنبه پنج از بازاری تنظیم منجمد

 .شود توزیع بارتره

 رفع و ازارب آرامش برای که شد مقرر کشاورزی، محصوالت بازار تنظیم کارگروه ماه( بهمن 2۰) چهارشنبه جلسه در

 ب ه  عرضه بازار، متنظی برای دارد وجود فور به و کافی اندازه به قرمز گوشت ذخایر که این به توجه با و مردم دغدغه

 س طح  در توزی ع  و ب ار ت ره  و میوه میادین ای،زنجیره هایفروشگاه هوشمند، توزیع سامانه طریق از گسترده صورت

 .شود انجام شهر

 تومان 8۰۰ و هزار 99 کیلوگرم هر قیمت با مخلوط گوساله گوشت ایران، روستایی تعاون مرکزی انسازم از نقل به

 .شد خواهد عرضه بازرگام سامانه توسط تومان هزار 1۰۵ کیلوگرم هر قیمت با مخلوط بره گوشت و

 خبر لینک

 

 14۰۰ بهمن 2۳-۰9:2۰- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد اعالم را اساسی اقالم قیمت نوسان علت کشور روستایی تعاونی سازمان رئیس 53-5

 توضدیحاتی  بدازار  در اساسی اقالم قیمت نوسان علت خصوص در کشور روستایی تعاونی سازمان رئیس

 .داد ارائه

https://www.yjc.news/fa/news/8058692/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8058692/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8058675/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 در اخ تالل  کش ور،  ب ازار  در اساسی اقالم قیمت ثبات عدم اصلی دلیل فر،گفت: قادری - جوان خبرنگاران باشگاه

 .است رسانی بازار روند و توزیع نظام

 عید شب تا قیمت ثبات برای گوشت توزیع گوشت ذخایر به توجه با روستایی تعاون سازمان مدیرعامل گفته طبق 

 .داشت خواهد ادامه رمضان مبارک ماه و

 خ ایر ذ و ت ن  ه زار  46۰ از ب یش  کش ور  ب رنج  ذخایر حاضر حال در کشور روستایی تعاونی سازمان رئیس گفته به

 .است تن هزار 4۵ حدود کشور گوشت

 .ستا تومان هزار 4۳ ایشانه هم مرغتخم و تومان هزار ۳1 کیلو هر بازار در مرغ مصوب قیمت حاضر حال در

 ش هر  ک الن  18 در ه م  دوش نبه  از اس ت  رارق و شده آغاز گذشته روز از قرمز گوشت ()دیجیتالی هوشمند توزیع

 ب رنج،  همانن د  کاال این هوشمند توزیع گوشت، بازار التهابات به توجه با شود. آغاز بازرگام سامانه در روند این کشور

 .است شده آغاز بازار تنظیم راستای در هاکاال دیگر و زمینیسیب

 به رمگ گوشت توزیع برای هازیرساخت فعالً و شودمی انجام منجمد صورت به حاضر حال در هوشمند گوشت توزیع

 .ندارد وجود آنالین صورت

 در اساس ی  هایکاال بازار تا گیردمی کار به آینده هفته 2 طی را خود تالش تمام کرده اعالم کشاورزی جهاد وزارت

 .برسد پایداری به عید شب آستانه

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 خبر لینک

 

 

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8058675/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8058675/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 14۰۰ بهمن 2۰-18:۳2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد اعالم خارجی برنج انواع قیمت 54-5

 .کرد اعالم را خارجی برنج انواع شده تمام قیمت ایاطالعیه در ایران دولتی بازرگانی شرکت

 با خارجی برنج انواع شده تمام قیمت محاسبات کرد اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت  جوان خبرنگاران باشگاه

 در موجود وارداتی برنج انواع شده تمام هزینه حداقل دهدمی نشان نیما بازار ارز نرخ و جهانی یهاقیمت به توجه

 و فروشی سودخرده فروش، سودعمده واردکننده، سود احتساب بدون حاضر حال در متبوع شرکت توزیع سبد

 282۵4 پاکستانی 1121 برنج گرم کیلو هر تومان، 2۵762 هندی 1121 برنج کیلوگرم هر برای مالی هایهزینه

 .است تومان 1۵۵۰4 تایلندی، B 1۰۰ برنج و تومان

 تومان، 22۰۰۰ یلوییک را هندی برنج کیلوگرم هر دولتی، هاییارانه گرفتن نظر در با ایران دولتی بازرگانی شرکت 

 یهاقیمت با بترتی به که کندمی عرضه تومان 11۰۰۰ را تایلندی برنج کیلو هر و تومان 2۳۰۰۰ پاکستانی برنج

 .رسدمی کننده مصرف دست به تومان 12۵۰۰ و تومان 2۵۰۰۰ تومان، 24۰۰۰

 خارجی، رتتجا مذاکرات حین در قبول مورد یهاقیمت اطالعات از تجاری هایطرف استفاده سوء امکان علت به

 ریز دارد مادگیآ اما است؛ معذور مبدا بازار در هدف یهاقیمت و هاریزهزینه انتشار از دولتی بازرگانی شرکت

 .دهد قرار مختلف هایرسانه اختیار در انتشار عدم تعهد اخذ با و محرمانه صورت به را اطالعات

 .دشومی آغاز کشور سراسر ای زنجیره های فروشگاه در فردا از بازار تنظیم برنج توزیع

 شورای جلسم نمایندگان از یکی سوی از دولت توسط خارجی هایبرنج گرانفروشی به مربوط اخباری این از پیش

 .بود شده مطرح اسالمی

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8056667/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8056667/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 14۰۰ بهمن 21-۰8:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 گیرد؛ می صورت امروز از

 ایزنجیره هایفروشگاه در مصوب نرخ با برنج عرضه آغاز 55-5

 آن مجازی فضای طریق از اقالم این گسترده عرضه برای سرآغازی اساسی، اقالم بازار در هاسوداگری

 .شد واسطه بدون هم

 علت به هرچند که ای عرضه جدید نوع شد. آغاز زمینیسیب و برنج اینترنتی عرضه - جوان خبرنگاران باشگاه

 هم اساسی اقالم بازار زنندگان برهم و دالالن حذف برای ای مقدمه اما شد آغاز محصوالت برخی در گرانی وجود

 .هست

 

 .بود افزایش حال در مرتب برنج قیمت سال ابتدای از برنج کشت هنگام رد خشکسالی علت به 

https://www.yjc.news/fa/news/8052582/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C
http://www.yjc.news/
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 جهش با که ودب تومان هزار 42 تا 4۰ برداشت فصل ابتدای در طارم برنج کیلو هر قیمت که دهدمی نشان آمارها

 .است رسیده تومان هزار 8۰ به چشمگیر

 ۳۰ تا 2۰ الیخشکس بواسطه تولید که یدگومی یکشاورز جهاد وزیر آن راس در و کشاورزی جهاد وزارت مسئوالن 

 .دارد دیگری نظر برنج واردکنندگان انجمن مقابل در اما است، یافته کاهش درصد

 .کرد برنج تن زاره 1۰۰ عرضه به اقدام داخلی بازرگانی داخل، تولید از حمایت سبب به واردات ممنوعیت مدت در 

 خشکسالی نه شد برنج گرانی باعث دالل

 بگذارد بازار رب جدی تاثیر بتواهد که نیست حدی در برنج تولید کاهش امسال ید:گومی صنفی نظام مشاور زادخاک

 .تاس گران واسطه و دالالن سودجویی از ناشی شمالی یهااستان با برنج درصدی 7۵ تا 7۰ اختالف و

 سال مشابه تمد به نسبت تولید درصدی 18 تا 1۰ کاهش بر مبنی برنج تولیدکنندگان انجمن اذعان به توجه با

 چیست؟ بازار در برنج چشمگیر گرانی علت که است مطرح سوال این جای قبل،

 برنج قیمت نهات که چرا زدند خواب به را خود نظارتی های شبکه که معتقدند برنج تولیدکنندگان انجمن چند هر

 ناخالصی صددر 12 تا 1۰ سبب به تهران رد کیفیت بلکه دارد، معنادار اختالف شمالی یهااستان با که نیست

 .نیست پاسخگو کسی که دارد اختالف

 گرانی جرگه هب هم آن و شده خسارت دوار نیز کرمان در سیل علت به زمینیسیب ها، سودجویی از دیگر سمتی در

 .پیوست ها

 آید می بازار به دیگر روز بیست نو زمینیسیب

 گفته بنابر سالام باالست، انبار های هزینه سبب به زمینیسیب قیمت لهسا همه روال طبق فصل تغییر با چند هر

 تا 2۰ طی نو محصول ورود با که شود نوسان دچار قیمت تا شده علت بر مزید هم صادرات سبزی و میوه اتحادیه

 .برسد آرامش به بازار رود می انتظار آینده روز 2۵

 مناطق زمینیسیب و است موجود انبارها در زمینیسیب تن ارهز 6۰۰ اکنون هم که یدگومی کشاورزی جهاد وزیر

 .نداریم عرضه در مشکلی وجود این با که دشومی عرضه بازار در زودی به جیرفت و خوزستان

 بنگاه کشاورزی گفت: بگذارد، اثر مصرف بازار بر نباید سوداگران رفتارهای که موضوع این بر تاکید با نژادساداتی

 رفتارهای از جلوگیری برای کمااینکه باشد، باید یکدیگر کنار در دو هر صادرات و واردات هک است اقتصادی

  .است گرفته قرار کار دستور در زمینیسیب تن هزار 1۰۰ واردات داخل بازار تنظیم و سوداگرانه
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 ماه یک طی برنج عرضه تن هزار 150

 گفت: و داد خبر بهمن اول از توزیع های شبکه توسط جبرن تن هزار 1۵۰ توزیع از دولتی بازرگانی مدیرعامل سیف

 ماه پایان تا اتیوارد برنج توزیع بازار، آرامش حفظ برای و نداریم مشکلی گونههیچ خارجی برنج ذخایر حوزه در

 .دارد ادامه رمضان مبارک

 و تومان ۵۰۰ و هزار 12 دیتایلن تومان، ۵۰۰ و هزار 2۰ را پاکستانی برنج کیلو هر قیمت دولتی بازرگانی مدیرعامل

 .کرد اعالم تومان ۵۰۰ و هزار 18 هندی

 بنابر که گیرد می رقرا استفاده مورد کشور در برنج تن میلیون ۳ ساالنه کشاورزی جهاد وزارت اعالمی آمار بنابر

 یافته کاهش نت زاره 8۰۰ و میلیون یک به تن هزار ۳۰۰ و میلیون 2 از برنج تولید دولتی بازرگانی مدیرعامل گفته

 .است شده بازار در قیمت گرانی و بازار شوک ایجاد به منجر عرضه کمبود که

 در ایرانی برنج هزارتنی ۳۰۰ ذخایر و برنج کمبود عدم به توجه با ید:گومی کشاورزی جهاد وزیر مشاور رضازاده

 .دشومی آغاز ای زنجیره های فروشگاه و اتحادیه توسط برنج گسترده عرضه گیالن، و مازندران

 دارد وجود برنج احتکار انبار وجود احتمال

 جهاد وزارت یفوظا جز بازرسی شمال، انبارهای در برنج احتکار بر مبنی بازار فعاالن برخی نظر اظهار بنابر

 هم و گرفته قرار رصد مورد فروش مراکز تا مزرعه از برنج توزیع و تولید زنجیره راستا این در که است کشاورزی

 .است کار دستور در هانظارت افزایش و مشغولیم کار این به نوناک

 از خارج شده هیگوا مزارع از زمینیسیب تن هزار 1۰۰ که شده مقرر غذایی امنیت قرارگاه اخیر تصمیمات بنابر 

 هزار 1۰ تقیم با که دشومی وارد بذری و خوراکی صنعتی، مصارف برای نباتات حفظ سازمان نظارت تحت کشور

  .است شده عرضه میادین سطح در شنبه روز از تومان

 در رنجب توزیع بازار، تنظیم داد:برای خبر روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل فر قادری همچنین 

 .شد خواهد آغاز پنجشنبه از ایزنجیره هایفروشگاه

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8052582/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C
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 14۰۰ بهمن 21-14:46-جوان خبرنگاران شگاهبا

 

 کرد اعالم را گوسفندی و گوساله گوشت قیمت کشاورزی جهاد وزارت

 سامانه طریق از عرضه برای گوشت مصوب قیمت بازار تنظیم کارگروه جلسه مصوبات طبق 56-5

 .شد اعالم بازرگام

 گوساله گوشت امروز از کشاورزی، کاالهای و بازار تنظیم کارگروه جلسه مصوبات طبق - جوان خبرنگاران باشگاه

 توسط تومان هزار 1۰۵ هرکیلو قیمت با مخلوط بره گوشت و تومان 8۰۰ و هزار 99 کیلو هر قیمت با مخلوط

 .شد خواهد عرضه بازرگام سامانه

 بازار ظیمتن بندی بسته گرم گوساله گوشت تومان، هزار یکصد کیلو هر قیمت با الشه گوساله گوشت همچنین

 تومان، هزار 12۰ کیلو هر یک درجه بازاری تنظیم کرده چرخ گوساله گوشت تومان، هزار 14۰ کیلو هر یک درجه

 تومان 9۰۰ و هزار 116 قیمت با الشه گرم گوسفند گوشت و تومان هزار 12۰ کیلو هر بندیبسته گوساله گوشت

 .شد خواهد عرضه بار تره و میوه میادین در

 این و شد خواهد امانج آینده ساعات طی شده، انجام هایهماهنگی با بازرگام سامانه در گوشت توزیع مصوبات بنابر

 .شودمی عرضه شنبه روز از بارتره و میوه میادین در اقالم

 ادامه رمضان ارکمب ماه و عید شب تا توزیع گوشت ذخایر به توجه با روستایی تعاون سازمان مدیرعامل گفته طبق

 .داشت خواهد

 مختلفی دالیل ربازا فعاالن از یک هر که شد روبرو بازار در نوساناتی با قرمز گوشت قیمت اخیر های هفته طی

 رئیس اول اونمع که کردند می مطرح گرانی این اصلی علت را میادین در دام عرضه کمبود و امد صادرات همچون

 تشکیل شاورزیک جهاد وزیر دفتر در شبانه را بازار تنظیم ستاد جلسه گوشت، قیمت افزایش کنترل برای جمهور،

 .داد

https://www.yjc.news/fa/news/8057419/%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%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8057419/%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%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 گوسفند و الهگوس گوشت گسترده ضهعر دامی، هاینهاده گسترده تامین زنده، دام صادرات روند توقف و ممنوعیت

 تصمیمات رینمهمت از فروشگاهی شبکه و بارتره و میوه میادین در گوشت عرضه و اینترنتی و هوشمند صورت به

 .بود جلسه این در شده گرفته

 حوزه در لاو قسمت داشتیم. گوشت حوزه در را مهمی مصوات گذشته شب ید:گومی کشاورزی و جهاد وزیر مشاور

 در و شده انجام ترجیحی ارز از استفاده با کامل صورت به بهمن دامی هاینهاده سهمیه بازارگاه در است. دتولی

 .شد خواهد تامین شیری و سبک سنگین، هایدام برای سال پایان تا نهاده کل هم ماه اسفند با رابطه

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 21-2۰:22-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 شودمی مصرف تهران در مرغ تن 1400 روزانه 57-5

 .داد رخب تهران در گرم مرغ تن 1400 تا 1200 روزانه نیاز از گوشتی مرغ دهندگان پرورش انجمن رئیس

 تا 12۰۰ که است کشور کل نیاز طبخ، به آماده مرغ تن هزار 6 روزانه گفت: یوسفی - جوان خبرنگاران باشگاه

 .دشومی مصرف تهران در آن تن 14۰۰

 تن ۵۰۰ و هزار 6 تا ارهز 6 که دشومی عرضه زنده مرغ تن ۵۰۰ و هزار 7 تا هزار 7 روزانه مسئوالن، گفته طبق

  .آید می بدست آن از گرم مرغ

 مصوب نرخ از ترکم تومان هزار 6 تا ۵ زنده مرغ کیلو هر قیمت عرضه، مساعد شرایط به توجه با یوسفی گفته به

 .دشومی عرضه تومان هزار ۳2 تا 2۵ نرخ به مختلف مناطق به بسته گرم مرغ کیلو هر است،

https://www.yjc.news/fa/news/8057419/%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%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8057623/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 سال پایانیایام در مرغ قیمت منجمد، مرغ ذخایر به توجه با گفت: گوشتی مرغ دهندگان پرورش انجمن رئیس

 .ندارد چندانی نوسان

 سینه تومان، زاره 29 مرغ ران تومان، هزار ۳1 تا 29 مرغ کیلو هر قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 هرچه رود می ظارانت جهاد وزیر وعده طبق .است تومان هزار 7۰ تا 6۵ مرغ فیله و تومان هزار 6۰ تا ۵۵ کتف با

 .شود اعالم هم بندیقطعه مرغ مصوب قیمت تر سریع

 خبر لینک

 

 

 

 14۰۰ بهمن 22-۰9:۰۰-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در شیوا

 کاالهاست برای گذاری قیمت مخالف رقابت شورای 58-5

 با خود کرد،می تعیین خودرو برای قیمت این از پیش تا که رقابت شورای ید:گویم رقابت شورای رئیس

 !است مخالف دستوری گذاری قیمت

 باشد انحصاری بازار اینکه مگر است گذاری قیمت مخالف رقابت شورای گفت: شیوا - جوان خبرنگاران باشگاه

 رقابت شورای نیز دنیا در بگذارد. تاثیر ها آن قیمت افزایش و کاهش بر اندتومی کاالها، این برای ریگی تصمیم

 .کندمی تعیین قیمت انحصاری کاالهای برای

 را خودرو راشو این و بوده رقابت شورای با هاکاال انحصار تشخیص ،44 اصل هایسیاست اجرای قانون اساس بر

 .ندارد عهده بر را خودرو گذاری قیمت شورا این دیگر اما بود ادهد تشخیص انحصاری کاالیی

https://www.yjc.news/fa/news/8057623/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8054318/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
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 کاالی و کند رصد را هابازار است موظف رقابت شورای گویدمی 44 اصل 9 فصل در رقابت شورای ۵9 و ۵8 ماده

 .کند تعیین قیمت آن برای باید نیست رقابتی اگر دهد، تشخیص را انحصاری

 سوم دور که شرایطی در و سالهیک بازه یک در اندگرفته تصمیم قوا سران بود، هگفت نیز رقابت شورای عضو بهرامی

 .شود انجام بازار تنظیم ستاد توسط خودرو گذاریقیمت است، نگرفته شکل رقابت شورای

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8054318/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8054318/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 ششم: بخش 6

 هاستسیا و هامهبرنا



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

1۳۳ http://awnrc.com/index.php  

 14:۰۵ ،14۰۰ بهمن 17-ایرنا

 کرد ابالغ را سازندگی جهاد احیای به مربوط اساسنامه جمهوررییس 1-6

 

 توسعه و ایرعش امور سازندگی، جهادی عالی شورای» اساسنامه رئیسی ابراهیم سید اهللآیت - ایرنا - تهران

 .کرد ابالغ جهادی مدیریت ترشگس و سازندگی جهاد هایمأموریت احیای راستای در را «روستایی

 احیای در العالی(ه)مدظل رهبری معظم مقام منویات تحقق منظوربه اداری عالی شورای ایرنا، یکشنبه روز گزارش به

 تصویب را ایمصوبه محرومان به رسانیخدمت در جهادی مدیریت گسترش و امور سازیمردمی و سازندگی جهاد

 توسعه و شایرع امور سازندگی، جهادی عالی شورای به روستایی توسعه و عشایر عالی شورای آن اساس بر که کرد

 .یافت تغییر روستایی

 ابالغ را تاییروس توسعه و عشایر امور سازندگی، جهادی عالی شورای اساسنامه و مصوبه این امروز جمهوررییس

 .کرد

 خبر لینک

 

 

 1۳:۳6 ،14۰۰ بهمن 17

 اداری عالی شورای مصوبه طبق

 یافت نام تغییر روستایی توسعه و عشایر عالی شورای 2-6

https://www.irna.ir/news/84640741/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/4/169422320.jpg?ts=1643728682276
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/01/4/169422320.jpg?ts=1643728682276
https://www.irna.ir/news/84640741/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84640606/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84640606/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

1۳4 http://awnrc.com/index.php  

 

 سازندگی، ادجه شورای به اداری عالی شورای مصوبه طبق روستایی توسعه و عشایر عالی شورای -ایرنا -تهران

 .یافت نام تغییر روستایی توسعه و عشایر

 بهمن 16 در هجلس هفتمین هشتادو و یکصد در اداری عالی شورای ایرنا، سیاسی خبرنگار یکشنبه روز شگزار به

 جهاد احیای رد رهبری منویات تحقق منظور به کشوری، خدمات مدیریت قانون 11۵ ماده 7 بند استناد به امسال

 بخشی، انتظام طریق از ومانمحر به رسانیخدمت در جهادی مدیریت گسترش و امور سازی مردمی و سازندگی

 هدف با و مردمی خودجوش هایتشکل و دولتی و حکومتی نهادهای و هابخش بین هماهنگی و افزاییهم

 گی،فرهن آموزشی، هایعرصه در پیشرفت و عدالت گسترش و فقر رفع مستعد، مناطق هایظرفیت سازیفعال

 تغییر کشور شایریع مناطق و روستاها یافته، توسعه کمتر مناطق در عمرانی -خدماتی انتظامی، -امنیتی بهداشتی،

 .کرد تصویب را روستایی توسعه و عشایر عالی شورای نام

 و عشایر امور جهادسازندگی، عالی ورایش به روستایی توسعه و عشایر عالی شورای (اینجا) مصوبه این به توجه با

 او غیاب در و جمهوررییس ریاست به شورای مصوبه، این 2 ماده براساس همچنین .یافت نام تغییر روستایی توسعه

 .شد خواهد تشکیل شورا رییس نائب عنوان به جمهوررییس اول معاون

 جمهور)دبیر(،رییس اول معاون محروم مناطق و روستایی توسعه معاونت از: عبارتند شورا این اعضای از برخی

 رییس ،ارتش و انتظامی نیروی هانفرمانده صمت، و فرهنگی میراث تعاون، کشور، کشاورزی، جهاد وزیران

 مستضعفان، بنیاد اجرایی، ستاد مسکن، بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی، بسیج بودجه، و برنامه هایسازمان

 ر فعال دنها مردم جهادی هایتشکل نمایندگان و صاحبنظران از نفر هفت مرواح هالل جمعیت امداد، کمیته

 .عشایری و وستایی

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/08/4/156682784.jpg?ts=1581756837745
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/10/08/4/156682784.jpg?ts=1581756837745
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/06/0/169436284.pdf?ts=1644143452020
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/06/0/169436284.pdf?ts=1644143452020
https://www.irna.ir/news/84640606/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 12:۰6 ،14۰۰ بهمن 17-ایرنا

 : کشاورزی جهاد وزیر

  کشور سراسر در کشاورزی بخش پروژه 1715 همزمان افتتاح 3-6

 
 فجر مبارک دهه مناسبت به کشاورزی بخش پروژه 71۵ و هزار یک افتتاح از کشاورزی هادج وزیر - ایرنا - تهران

 .داد خبر همزمان طور به کشور سراسر در

 همزمان افتتاح رانسکنف ویدیو مراسم در یکشنبه روز « نژادساداتی جواد سید » ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 سرمایه با ژهپرو تعداد این افزود: فجر مبارک دهه مناسبت به اورزیکش بخش اشتغالزایی و تولیدی هایپروژه

 .است شده اجرا تومان میلیارد 186 و هزار هفت حدود در گذاری

 1۳ اغبانی،ب بخش به مربوط درصد 21 خاک، و آب بخش به مربوط درصد ۵۳ پروژه تعداد این از: اظهارداشت وی

 حفظ سازمان و عشایری امور سازمان تبدیلی، صنایع هایبخش به طمربو مابقی و دامی تولیدات به مربوط درصد

 .است نباتات

 .دهیم افزایش را کشاورزی بخش در گذاری سرمایه 14۰1 سال برای داریم تالش کرد: تصریح وی

 نفر هزار ۵4 ایبر مجموع در کشاورزی بخش در پروژه تعداد این افتتاح اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر

 غیرمستقیم شتغالا هزار ۳6 و مستقیم اشتغال هزار 18 از بیش تفکیکی صورت به افزود: کندمی ایجاد تغالزاییاش

 .شودمی انجام

 میلیارد ۵7۳ و طرح 272 با اصفهان یهااستان به مربوط ترتیب به افتتاحی هایپروژه میزان بیشترین افزود: وی

 رضوی راسانخ و گذاری سرمایه تومان میلیارد 4۳6 و طرح 2۰1 با بلوچستان و سیستان گذاری، سرمایه تومان

 .است گذاری سرمایه تومان میلیارد ۳26 و طرح 16۳

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84640449/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84640449/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169414672.jpg?ts=1643543406510
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/30/4/169414672.jpg?ts=1643543406510
https://www.irna.ir/news/84640449/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B5-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 19:۵2 ،14۰۰ بهمن 18 - ایرنا

 گرفت؛ صورت فنالند خارجه وزیر با کشورمان اقتصاد وزیر دیدار در

 فنالند و ایران بین مضاعف مالیات اخذ از اجتناب موافقتنامه امضای 4-6

 
 ینب مضاعف مالیات اخذ زا اجتناب موافقتنامه فنالند، هخارج وزیر و کشورمان اقتصاد وزیر دیدار در - ایرنا - تهران

 .رسید امضا به کشور دو

 که دیدار این در نیسخنا طی خاندوزی احسان سید )شادا(، ایران دارایی و اقتصادی اخبار شبکه از ایرنا گزارش به

 اقتصادی روابط که م،معتقدی ما داشت: اظهار شد، برگزار اقتصاد وزارت محل در مالیاتی امور سازمان رئیس حضور با

 همه با بتوانیم هک است این ما جدی تمایل و باور و شود منحصر اروپایی قدرت سه به نباید صرفا اروپا و ایران

 .شویم تر گسترده اقتصادی تعامالت وارد فنالند، بویژه اروپا اقتصادی های ظرفیت

 و مطلوب سطح در اخیر های ماه در فنالند و ایران تجاری مراودات سطح اینکه بیان با کشورمان اقتصاد وزیر

 کشور دو بین ضاعفم مالیات اخذ از اجتناب موافقتنامه امضای کرد، امیدواری ابراز است، نداشته قرار بخش رضایت

 های آستانه بتوانیم کهاین برای باشد اقدامی بلکه فنالند، و ایران روابط قبلی سطوح به بازگشت برای گامی تنها نه

 .کنیم تجربه هم را ها همکاری از باالتری

 و صلح هب مربوط موضوعات حامیان عنوان به اسکاندیناوی های کشور همواره اینکه بیان با خاندوزی دکتر

 و موافقتنامه این ایهس در که است این امروز دیدار از بعد من دیگر امیدواری داد: ادامه ،انددهبو مطرح بشردوستی

 از دارو ارداتو زمینه در همکاری همچون هایی فعالیت و موضوعات در بتوانیم ما کشور، دو رهبران سیاسی عزم

 .بازگردیم گذشته های همکاری سطح به نیز فنالند

https://www.irna.ir/news/84642687/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84642687/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/07/4/169441439.jpg?ts=1644250926322
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/07/4/169441439.jpg?ts=1644250926322
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 سفر نتایج به ارهاش با دیدار، این در سخنانی طی نیز فنالند خارجه وزیر "هاویستو پکا" است، حاکی گزارش این

 اراده و عالقه از اننش این :داشت اظهار اخیر، سال چند در ایران به کشور این از دیاقتصا فعاالن حضور با هیئتی

 .دارد ایران با ها همکاری توسعه برای فنالند اقتصادی فعاالن و مسئوالن

 های فعالیت جامان و ها همکاری افزایش منظور به "سبز گروه اقتصاد وزرای مجمع" اندازی راه به اشاره با وی

 مجمع، این هب پیوستن برای کشورمان اقتصاد وزیر از زیست، محیط از حمایت و سبز اقتصاد زمینه رد اقتصادی

 .آورد بعمل دعوت

 دیگر کشورهای با مضاعف مالیات اخذ از اجتناب موافقتنامه ۵1 تاکنون ایران اسالمی جمهوری است، ذکر شایان

 شورای مجلس رد تقنین مراحل طی اسناد، تبادل از ماع مختلف مراحل در نیز موافقتنامه چندین و نموده منعقد

 شبکه به نزدیک دهآین در قطعا که دارند قرار بررسی و مطالعه و مذاکره جریان در و رسمی امضای آماده اسالمی،

 .شوند منتفع شده بینی پیش امتیازات و مزایا از آن ذینفعان تا شد خواهند اضافه کشورمان های موافقتنامه

 منطقه در مطلوبی اریآم و اقتصادی های شاخص از و بوده اروپا شمال در واقع کشورهای از فنالند اینکه هب توجه با

 دو بازرگانان و فعاالن تشویق و کشور این با اقتصادی مناسبات و روابط بیشتر توسعه منظور به است، برخوردار

 مهندسی و نیف خدمات صدور و مختلف های شبخ در گذاری سرمایه برای انگیزه ایجاد و تجارت افزایش به کشور

 هس و پایه های قتنامهمواف از که مضاعف مالیات اخذ از اجتناب موافقتنامه انعقاد گوناگون، یهاپروژه در مشارکت و

 .است گرفته قرار دارایی و اقتصادی امور وزارت کار دستور در د،شومی محسوب اقتصادی گانه

 خبر لینک

 

 

 18:47 ،14۰۰ بهمن 18 - ایرنا

 یافت افزایش دالر میلیارد چهار به روسیه و ایران تجاری مبادالت حجم 5-6

https://www.irna.ir/news/84642687/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84642486/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
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 ایران اسالمی جمهوری و کشور این تجاری مبادالت حجم که کرد اعالم شنبهدو روز روسیه گمرک - ایرنا - مسکو

 .رسید دالر میلیارد چهار از بیش به درصدی 81.7 جهش با 2۰21 سال در

 ایران و وسیهر بین تجاری مالی گردش کرد: اعالم (FCS) روسیه فدرال گمرک سرویس مسکو، از ایرنا گزارش به

 نشان بلق سال نسبت را درصدی 81.7 افزایش که است بوده دالر میلیارد 4.۰۳۵ بر افزون 2۰21 سال برای

 .دهدمی

 از کشور این ارداتو دالر، میلیارد ۳.۰68 به برابری 2.2 افزایش با ایران به روسیه صادرات گزارش این اساس بر 

 .رسید دالر میلیون 967.۳ به درصدی 21.4 افزایش با ایران

 به گذشته سال در درصد ۰.4 از گزارش دوره در روسیه فدراسیون خارجی تجارت یمال گردش کل از ایران سهم

 .است یافته افزایش درصد ۰.۵

 )یا رصدد 88.44 که رسید دالر میلیارد 197.۳ به 2۰21 سال در روسیه خارجی تجارت مثبت تراز مجموع در

 .است 2۰2۰ سال از بیشتر دالر( میلیارد 92.6

 افزایش دالر یلیاردم 296.1 هم واردات و دالر میلیارد 49۳.۳ به گزارش دوره در روسیه نفدراسیو از کاال صادرات

 789.4 به زایشاف درصد ۳7.9 با 2۰21 سال در روسیه فدراسیون خارجی تجارت مالی گردش بنابراین، است. یافته

 .رسید دالر میلیارد

 اختارس در آن سهم که است بوده انرژی و سوخت محصوالت سنتی طور به 2۰21 سال در روسیه صادرات اساس

 را سهم یشترینب تجهیزات و آالت ماشین واردات، کاالیی ساختار در است. رسیده درصد ۵4.۳ به صادرات کاالیی

 .دادند اختصاص خود به

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/31/4/169416619.jpg?ts=1643614134986
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/31/4/169416619.jpg?ts=1643614134986
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 درصد ۳۵.9 با اروپا اتحادیه ،2۰21 سال در کشور این خارجی تجارت ساختار در روسیه، گمرک گزارش طبق

 (APEC) کپاسفی–آسیا اقتصادی هایهمکاری سازمان کشورهای است. داشته روسیه با را تجاری بالدتم بیشتر

 .انددهبو روسیه با تجارت بعدی های رده در (C.I.S) همسود مستقل کشورهای ٔ اتحادیه های کشور و

 هلند دالر، اردمیلی ۵7 آلمان دالر، میلیارد 14۰.7 مالی گردش با چین 2۰21 سال در روسیه اصلی تجاری شرکای

 جمهوری دالر، میلیارد ۳1.4 ایتالیا دالر، میلیارد ۳۳ ترکیه دالر، میلیارد، ۳4.4 متحده ایاالت دالر، میلیارد 46.4

  .است بوده دالر میلیارد 22 فرانسه و دالر میلیارد 22.۵ لهستان دالر، میلیارد 26.7 انگلیس دالر، میلیارد 29.9 کره

 خبر لینک

 

 

 17:۳۳ ،14۰۰ بهمن 18 - ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر سوی از حکمی با

 شد منصوب کشور دامپزشکی سازمان رییس 6-6

 
 سازمان رئیس و وزیر معاون سمت به «آقامیری سیدمحمد» کشاورزی جهاد وزیر سوی از حکمی در - ایرنا- تهران

 .شد منصوب کشور دامپزشکی

 سمت به را «آقامیری سیدمحمد» حکمی در «نژادساداتی سیدجواد» کشاورزی، جهاد وزارت دوشنبه روز گزارش به

 .کرد منصوب کشور دامپزشکی سازمان رئیس و وزیر معاون

 در سازمان آن متعهد و متخصص نیروهای توان از گیریبهره با است انتظار ؛است آمده حکم این از بخشی در

 و بهداشت تامین و قرنطینه مدیریت در حاکمیتی وظایف اعمال و تولید از حمایت و پایه منابع از حفاظت راستای

https://www.irna.ir/news/84642486/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84642522/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84642522/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
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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 ها،سازمان روسای مدیران، ،معاونین با همکاری و ربطذی هایدستگاه با تعامل ضمن دامی هایفرآورده تسالم

 .بردارید موثری هایگام ،هاشرکت و موسسات

 سرپرست نوانع به «آقامیری محمد سید » کشاورزی، جهاد وزیر سوی از حکمی در این از پیش ایرنا، گزارش به

 .بود شده انتخاب کشور دامپزشکی سازمان

 کارنامه در را یدامپزشک نظام سازمان ریاست سابقه که است تهران دانشگاه از دامپزشکی دکتری دارای آقامیری 

 .دارد خود

 خبر لینک

 

 

 14:۵2 ،14۰۰ بهمن 19 - ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر معاون

 است سیزدهم دولت های اولویت از پنبه و شکر تولید در خودکفایی 7-6

 رد را کشور نیاز مورد پنبه و شکر داریم تالش اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون -ایرنا -تهران

 .است سیزدهم دولت هایاولویت از پنبه و شکر تولید خودکفایی برنامه گفت: کنیم، تامین لداخ

 و چهل یداشتگرام مناسبت به خبری نشست در «مهاجر علیرضا» ایرنا، اقتصادی خبرنگار شنبهسه روز گزارش به

 و باران( )آب «سبز آب» از ادهاستف با شکر تولید در خودکفایی برای افزود: اسالمی انقالب پیروزی سالگرد سومین

 دست مهم این به انیمتومی خوزستان استان در کارخانه دو ویژهبه هااستان در تبدیلی صنایع های کارخانه ایجاد

 عمل درستی به تولید زنجیره باید اما نداریم زیرساختی لحاظ از مشکلی نیز پنبه بحث در همچنین کنیم، پیدا

 .کند

 زراعی محصول تن لیونمی 91 سالیانه تولید

 و آبی اراضی از هکتار میلیون 12 سطح در زراعی محصول تن میلیون 91 اکنون گفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .ستا کشاورزی بخش درصد 7۵ میزان این که شودمی عرضه خارجی و داخلی بازار به و تولید کشور دیم

https://www.irna.ir/news/84642522/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84643679/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84643679/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 تن میلیون 2۵ ای(، دانه ذرت و برنج جو، )گندم، غالت تن میلیون 2۳ سالیانه زارعی بخش در داشت: اظهار وی

 تن یلیونم 14 لپه(، و ماش باقال، عدس، )نخود، حبوبات تن هزار 8۰۰ یونجه(، و )شبدر ای علوفه نباتات

 شلتوک، گندم، و دشومی تولید صیفی و سبزی تن میلیون 28.۵ و پنبه و روغنی های دانه، کلزا نیشکر، چغندرقند،

 .هستند بخش این تولیدات بیشترین خربزه و هندوانه پیاز، ،زمینیسیب زا،کل آفتابگردن، ای، دانه ذرت

  جاری زارعی سال در گندم تن میلیون 6.5 تا 6 خرید بینی پیش

 میلیون چهار و آبی گندم هکتار میلیون 2 ساله هر گفت: جاری زراعی سال در گندم تولید وضعیت درباره مهاجر،

 دیدرص ۳۰ کاهش دلیل به متوالی سال سومین برای امسال که شودمی تولید کشور در مدی گندم هکتار

 .است فتهگر قرار تاثیر تحت د،شومی انجام سبز آبیاری با که دیم اراضی گذشته سال به نسبت هابارندگی

 تا 6 بین دشومی دبرآور افزود: و کرد بینی پیش جاری زراعی سال در را کشور در گندم تن میلیون 1۰ تولید وی،

 گذشته لسا تضمینی خرید به نسبت که شود خرید تضمینی صورتبه دولت توسط محصول این از تن میلیون 6.۵

 سال ماه بهشتاردی در خوب بارندگی به وابسته نیز مهم این که دهدمی نشان افزایش تن میلیون 2.۵ تا 2 بین

 .است آینده

 است نشده ابالغ گندم تضمینی خرید تومانی 9500 قیمت

 برای گندم ینیتضم خرید قیمت گذاری،قیمت عالی شورای اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 ۵۰۰ و هزار 9 قیمت تلفیق کمیسیون کرد: اضافه است، کرده تعیین تومان ۵۰۰ و هزارهفت را جاری زراعی سال

 .است نشده ابالغ ای بخشنامه تاکنون اما کرده پیشنهاد را تومان

 میلیون پنج تا چهار بین تاکنون :گفت و دانست تن میلیون هشت به نزدیک را گندم واردات به کشور نیاز مهاجر

 .شد خواهد تامین نیز بقیه و است شده وارد کشور به گندم تن

 آینده سال فروردین از پرمحصول برنج قراردادی کشت هکتار هزار 40

 اینکه مگر شود تکش نباید کشور در محصولی هیچ که است باور این بر کشاورزی جهاد زیرو اینکه به اشاره با وی

 امکان نت میلیون 1۰ تا پنج بین سالیانه کشور های ظرفیت به توجه با گفت: باشد، شده مشخص آن مشتری

 متقاضیان تا ستا شده ابالغ کشور از خارج در ایران های نمایندگی همه به که دارد وجود قراردادی کشت صادرات

 .کنند اقدام قراردادی کشت برای
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 مرکزی مانساز و دولتی بازرگانی شرکت توسط هکتار هزار 2۵۰ سطح در قراردادی کشت اکنون اظهارداشت: وی

 هزار 2۵ پنبه، کشت درصد ۳۰ چغندرقند، کشت درصد 1۰۰ که طوری به است، خورده کلید روستایی تعاونی

 برای داریم شتال و است گرفته قرار فرایند این در امسال روغنی دانه کشت هکتار رهزا 4۰ و گندم کشت هکتار

 .بزنیم کلید را پرمحصول برنج قراردادی کشت هکتار هزار 4۰ آینده سال

 منعقد دوروم ندمگ کشت برای ماکارونی کارخانجات با قراردادهایی گذشته سال از گندم حوزه در داد:ادامه مهاجر

 محصول این دتولی و پیداکنند ورود زمینیسیب کشت حوزه به صنعتی کارخانجات که هستیم این الدنب به و شده

 .شود انجام قراردادی شکل به نیز

 زراعی بخش در دالری میلیون 1.5 سالیانه صادرات

 به الرد یلیاردم 1.۵ ارزش به زراعی محصول تن میلیون چهار سالیانه اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر معاون

 جمله از یفیص و سبزی صادرات به مربوط دالر میلیارد 1.۳ میزان این از افزود: د،شومی صادر هدف کشورهای

 .است بوده زمینیسیب و پیاز فرنگی، گوجه

 اراضی خردشدن از جلوگیری برای کشاورزی زمین بانک تشکل ایجاد پیشنهاد

 ارائه با انتومی کشاورزی زمین بانک ایجاد صورت در فت:گ کشاورزی اراضی خردشدن از جلوگیری درباره مهاجر

 اندتومی نیز کشاورزی بانک البته که کرد جلوگیری ارث قانون برابر در کشاورزی اراضی شدن خرد از تسهیالت

 .دهد ارائه وراث به بانکی تسهیالت

 دارد را آب مصرف کمترین هندوانه

 کشاورزی حوزه در کلی طوربه ما گفت: آب، زیاد مصرف دلیل به کشور در هندوانه تولید نبودن صرفه به درباره وی

 شامل رت محصوالت و (سویا برنج، گندم،) شامل خشک محصوالت که کنیممی تولید تر و خشک محصول نوع دو

 .دهدمی تشکیل آب را آنها درصد 9۵ تا 9۰ که (پیاز و زمینیسیب فرنگی، گوجه هندوانه،)

 محصوالت تولید حال ینا با افزود: است، الزم زیادی زمان خشک ماده تولید برای اینکه به اشاره با مسوول مقام این

 خشک محصوالت به نسبت را تر محصوالت رشد دوره طول اگر بنابراین برد،می زمان ماه 2 فقط خیار جمله از تر

 جمله زا هندوانه اساس این بر کنند؛می مصرف را کمتری آب تر محصوالت که دشومی مشخص بگیریم نظر در

 .کندمی مصرف را آب کمترین که است محصوالتی
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 ورزانکشا اظهارداشت: شود،می انجام خصوصی بخش توسط کشور کشاورزی درصد 1۰۰ اینکه به اشاره با وی

 برعهده ار مدیریت و سیاستگذاری نقش فقط کشاورزی جهاد وزارت و هستند کشاورزی تولیدات گیرنده تصمیم

 .بکارند چه که بگوید کشاورزان به اندتومین و ددار

 سطح واحد در برنج تولید افزایش برنامه

 برنامه کشور برنج دتولی برای گفت: برنج، تولید خودکفایی برنامه درباره کشاورزی جهاد وزارت زراعی امور معاون

 1۰ به را تولید انیمتویم هیبرید برنج از استفاده با اینکه ضمن داریم، کار دستور در را سطح واحد در تولید افزایش

 .برسانیم هکتار در تن

 در محصول بار ود کشت امکان تنها نه اراضی، زهکشی و تسطیح با کشور شمالی یهااستان در البته کرد:اضافه وی

 .ببریم بهره محصوالت دیگر تولید از تناوب برای بلکه دشومی ایجاد سال

 جاریسال در کشور در ینیزمسیب تن میلیون 5.1 تولید

 اما است، نت میلیون 4.۵ زمینیسیب به کشور سالیانه نیاز گفت: کشور زمینیسیب تولید وضعیت درباره مهاجر

 شده ادرص هدف کشورهای به تن هزار 6۰۰ میزان این از که داشتیم زمینیسیب تولید تن میلیون ۵.1 امسال

 .است

 محصول ینا واردات به منجر که دید آسیب کشور جنوب زمینیسیب از شیبخ اخیر سیل دلیل به کرد: اضافه وی

 .است شده

 یک به خردادماه تا افزود: است، تکمیل کشور زمینیسیب انباری ذخایر اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر معاون

 6۰۰ و موجود هاانبار در زمینیسیب تن هزار 6۰۰ حاضر حال در که داریم نیاز زمینیسیب تن هزار ۳۰۰ و میلیون

 .است تولید حال در خوزستان و کرمان جنوب جمله از کشور جنوبی یهااستان در نیز تن هزار

 بذری نیز تن رهزا ۵۵۰ میزان این از که است تن میلیون 1.2 ما زمینیسیب تولید و ذخیره میزان وی، گفته به

 .شود کشت باید آینده سال برای که است

 1۰ از کمتر بار تره و میوه میادین در زمینیسیب کیلوگرم هر قیمت شده، انجام اقدامات با اکنون کرد: اضافه مهاجر

 .دشومی عرضه تومان هزار

 عراق به صادرات افزایش
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 به توجه با گفت: ،کشاورزی حوزه در کشور این با شده حاصل توافقات و عراق به ایرانی هیات اخیر سفر درباره وی

 گرفته صولیمح صادرات برای تصمیم امروز اگر کشور، دو بین اجتماعی و اقتصادی سیاسی، فرهنگی، ارتباطات

 .باشد طوالنی کار روند که نیست دیگر کشورهای مانند و شودمی اجرایی تصمیم این فردا شود،

 حجم ادرات،ص وارضع تعرفه افزود: عراق، به ایران کشاورزی محصوالت صادرات افزایش به اشاره با مسوول مقام این

 .است بوده سفر این نتایج از صادرات در تسریع و سالیانه وارداتی نیاز

 نباید و است واردات و صادرات بودن شناور کشاورزی جهاد وزارت سیاست کرد:تصریح کشاورزی جهاد وزیر معاون

 به صادراتی زارهایبا دندا دست از زیرا شود، گرفته صادرات جلوی اقلیمی شرایط دلیل به داخلی نیاز تامین برای

 .نیست کشور نفع

 خبر لینک

 

 

 9:۵2 ،14۰۰ بهمن 2۰ - ایرنا

 :آبخیزداری و مراتع جنگلها، نسازما رییس

 دارد قرار کار دستور در ملی اراضی حساس مناطق در دوربین نصب 8-6

 
 دوربین نصب ت:گف آبخیزداری و طبیعی منابع جنگلها، سازمان رییس و کشاورزی جهاد وزیر معاون -ایرنا-قزوین

 غیرمجاز ایچر تصرف، و دخل و تخریب از پیشگیری منظور به ملی اراضی حساس مناطق در نظارتی پیشرفته های

 .دارد قرار کار دستور در ها سوزی آتش مهار برای هنگام به حضور و

https://www.irna.ir/news/84643679/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84644274/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84644274/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/07/08/4/157207334.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/07/08/4/157207334.jpg
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 در افزود: وینقز استان کشاورزی و طبیعی منابع مدیران جمع در چهارشنبه روز منصور مسعود ایرنا، گزارش به

 اختصاص وینقز به آن مورد یک که گیرد می قرار هااستان اختیار در و تهیه دوربین دستگاه 1۰ راستا همین

 .فتیا خواهد

 درختان قطع به لتمای چوب قیمت افزایش دلیل به گفت: مرتعی، و جنگلی اراضی از صیانت بر تاکید با مسوول این

 .نیمک اقدام باید چوب قاچاق با مقابله و پیشگیری حوزه در بیشتری جدیت با و یافته افزایش جنگلی

 مانساز محوری های سیاست از وبچ زراعت طرح داشت: اظهار آبخیزداری و جنگلها،مراتع سازمان رییس

 .کندمی کمک ملی اراضی در درختان قطع کاهش به و رود می شمار به آبخیزداری و جنگلها،مراتع

 باید کنیم کاری هالن نیست قرار بیابانی های عرصه همه در که نکته این به ها بیابان در گفت: همچنین مسوول این

 این به باید و رنددا بیابانی گردشگری برای خوبی ظرفیت ها بیابان کرد اذعان باید همچنین و باشیم داشته توجه

 .شود توجه موضوع

 است،افزود: ردهک مشخص را زارها بیشه و مرتعی و جنگلی منابع از برداری بهره نحوه قانون اینکه بیان با وی

 به مهم 2 این راگ و است نیقانو مراجع در آن تصویب و طرح داشتن نیازمند منابع این از برداری بهره هرگونه

 .بود خواهیم مشکالت و تخلفات از پیشگیری شاهد شود رعایت خوبی

 مدیریت اعمال و قانون به عمل باید طبیعی منابع از صیانت و حفاظت در ما رویکرد کرد: خاطرنشان مسوول این

 .باشد آنها اجرای بر نظارت وها طرح تصویب طریق از حفاظت

 محلی جوامع سوی زا تخلفات با مواجهه در ما اقدام آخرین باید قضایی مراجع در پرونده تشکیل اینکه بیان با وی

 .کرد پیشگیری آن از و داد کاهش را تخلفات باید ارشادی و آموزشی کار با باشد،افزود:

 کلش به کشاورزی های فعالیت به زمین تخصیص زمینه در باالدستی های سیاست براساس داشت: اظهار منصور

 .ایم کرده تمرکز کشاورزی های شهرک موضوع به و نداریم زمین واگذاری ملی اراضی در دیم

 وجود زمین یواگذار و تخصیص امکان که ملی اراضی از مناطقی گفت: آبخیزداری و جنگلها،مراتع سازمان رییس

 .ندارد دوجو ها کمیته در موردی شکل به طرح به نیاز دیگر و شود تعیین قبل از باید ندارد

 طبیعی منابع هب اگر و باشد برخوردار تناسب و تجانس از باید ملی اراضی در اقتصادی یهاطرح داشت: اظهار وی

 موافقت مورد یدبا باشند نداشته قانونی منع و باشند کشور اقتصادی اهداف پیشبرد جهت در و نکنند وارد آسیب

 .بگیرند قرار



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

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

 وجود با کرد اموشفر نباید اما هستیم روبرو هایی محدودیت با اگرچه باراتاعت حوزه در داشت: اظهار مسوول این

 میلیارد 2۵۰۰ ریجا سال در آبخیزداری حوزه اعتبارات بود، تومان میلیارد 12۰۰ که توسعه صندوق اعتبارات قطع

 .است بوده تومان

 و ها نامه تفاهم انعقاد و ها ویشپ برگزاری طریق از باید ملی اراضی از صیانت و حفاظت اینکه بر تاکید با وی

 منابع و نگلها،مراتعج سازمان برای مالی بار هیچ ها نامه تفاهم شود،افزود: پیگیری و دنبال امور این کردن مردمی

 .کنیم امضا مهنا تفاهم خصوص این در مردمی و دولتی نهادهای و ها دستگاه همه با ایم آماده و ندارد طبیعی

 راننده لبانجنگ و مسوول جنگلبان جنگلبانی،سرجنگلبانی، به را سازمانی پست 1۳6۰ ت:گف همچنین مسوول این

 .شود واقع موثر طبیعی منابع حفاظت یگان نیروهای از قانونی بهتر حمایت در امیدواریم که دادیم اختصاص

 اداره البته که ماست تاکید مورد قانون مر به عمل و دستی پاک گفت: خود های صحبت از دیگری بخش در منصور

 .رود می مارش به خوب های دستگاه از و ندارد خاصی مشکل حوزه این در قزوین آبخیزداری و طبیعی منابع کل

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 19-1۵:4۰- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :مالیاتی امور سازمان الماع طبق

 شد اعالم سیگار افزوده ارزش بر مالیات هاینرخ 9-6

 (26) دهما )ت( بند در مندرج هاینرخ میزان به وارداتی و داخل تولید دخانی محصوالت و سیگار انواع

 .شدند افزوده ارزش عوارض و مالیات مشمول مذکور، قانون

https://www.irna.ir/news/84644274/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8055476/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 تاریخ از ،14۰۰/۳/2 مصوب افزوده ارزش بر مالیات دائمی قانون اجرای راستای در - جوان خبرنگاران باشگاه

 ماده )ت( بند در مندرج هاینرخ میزان به وارداتی و داخل تولید دخانی محصوالت و سیگار انواع 14۰۰/1۰/1۳

 .هستند افزوده ارزش عوارض و تمالیا مشمول مذکور، قانون (26)

 سال هر قانون جرایا دوم سال از شده تعیین هاینرخ نیز، شده یاد قانون (26) ماده )ت( بند (1) تبصره موجب به

 و پیپ وتونت دخانی، محصوالت و سیگار انواع برای مذکور نرخ که زمانی تا یابدمی افزایش درصد واحد پنج

 درصد پنج و نود به المللیبین نشان با داخل تولیدات برای (،%۵۵) درصد پنج و هپنجا به داخل تولید تنباکوی

 درصد پنج و بیست و یکصد به وارداتی تنباکوی و پیپ توتون دخانی، محصوالت و سیگار انواع برای و (9۵%)

 شرح به 14۰1 لسا در دخانی محصوالت و سیگار انواع افزودهارزش عوارض و مالیات نرخ بنابراین برسد؛ (12۵%)

 .است زیر جدول

 

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 19-1۵:2۵- جوان خبرنگاران باشگاه

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8055476/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 و سبزی تن میلیون 10 قراردادی کشت پتانسیل شود/می قراردادی آینده سال در برنج کشت 10-6

 دارد وجود صیفی

 .داد خبر برنج کشت شدن ردادیقرا از کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 به پرمحصول هایبرنج کشت از هکتار هزار 4۰ آینده سال فروردین از گفت: مهاجر  -جوان خبرنگاران باشگاه

 1۰۰ و روغنی ایهدانه هکتار هزار 4۰ گندم، کشت هکتار هزار 2۵۰ اکنون هم شود.می انجام قراردادی صورت

 .است قراردادی چغندر درصد

 گندم کشت برای ماکارونی کارخانجات با هاییقرارداد گندم حوزه در گذشته سال از گوید:می زراعت امور معاونت

 و کنند ورود زمینیسیب کشت حوزه به صنعتی کارخانجات که هستیم آن دنبال به اکنون هم و شده منعقد دوروم

 .شود انجام قراردادی شکل به محصول این تولید

 .دارد وجود اتصادر برای ویژه به قراردادی کشت میلیون 1۰ تا ۵ پتانسیل صیفی و سبزی زمینه در گفت: مهاجر

 .باشد خصمش آن مشتری آنکه مگر شود، کشت نباید کشور در محصولی هیچ که است معتقد کشاورزی جهاد وزیر

 مبنای بر لذا شود،می محسوب ساالد عنوان به خارج هایکشور در ارخی کشاورزی، جهاد وزیر معاون گفته طبق

 .کرد ساماندهی را داخل تولید توانمی کشور از خارج در مشتری سفارش

 جمله از حصوالتم از بسیاری تولید نقدینگی، کمبود و کود جمله از کشاورزی هاینهاده قیمت افزایش به توجه با

 .است خودکفایی به دستیابی برای راهی قراردادی کشت اجرای هک حالی در شد، چالش دچار گندم

 کشت درصد یک تنها ما کشور در که حالی در است، قراردادی کشاورزی درصد 9۰ دنیا در دهدمی نشان آمارها

 .دشومی انجام قراردادی

 دمگن کشت هکتار هزار 2۵۰ امسال که گرفتمی صورت چغندر خصوص در قراردادی کشت گذشته یهاسال در

 .است قراردادی هم

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8055486/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%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-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8055486/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%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-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8055486/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%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-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 14۰۰ بهمن 19-14:۵6- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 فرس این اولویت کشور دو تجارت حجم افزایش شد/ مسقط وارد صمت وزیر 11-6

 عمان و ایران میان تجاری و اقتصادی هایهمکاری ارتقای برای زیادی یها زمینه گفت: صمت وزیر

 .شودمی ایجاد کشور دو برای را خوبی آینده هاآن شدن فعال و شناسایی با که دارد، وجود

 کنیم، پویاتر را اقتصادی هایفعالیت باید عمان به سفر در گفت: امین اطمیف سیدرضا  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است کشور دو سیاسی خوب روابط از ترعقب عمان و ایران اقتصادی روابط زیرا

 .دارد ودوج کشور دو میان تجاری و اقتصادی هایهمکاری ارتقای برای زیادی هایزمینه صمت وزیر گفته به

 همراه هب صمت وزیر منطقه، هایکشور با تجاری روابط توسعه هدف با سیزدهم دولت یهابرنامه راستای در

 از تجاری بزرگ هیات رأس در دولتی، هایدستگاه نمایندگان از برخی و ایران تجارت توسعه سازمان کلرئیس

 و رانای اسالمی جمهوری هایهمکاری مشترک کمیسیون اجالس نوزدهمین در شرکت منظوربه خصوصی بخش

 .است کرده سفر کشور این به عمان، سلطنت

 

 سهم ایشافز برای و گیرد قرار طرف دو بررسی مورد همکاری سند 11 عمان به صمت وزیر سفر در است قرار

 ریزیبرنامه ددمج صادرات برای کشور این ظرفیت از استفاده و درصد 1۰ حدود به عمان بازار از ایران صادرات

 .شود

https://www.yjc.news/fa/news/8055521/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://www.yjc.news/
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 1.2 به الس پایان تا شده بینی پیش که است دالر میلیارد یک 14۰۰ ماهه 1۰ رد عمان با رانای تجارت حجم

 .برسد دالر میلیارد

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 19-1۳:۵9- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 اصناف؛ اتاق اعالم طبق

 نیست محرمانه اصناف مالیاتی یبضرا 12-6

 .نیست محرنامه اینتاکد قبیل از مالیاتی ضرایب اداری، عدالت دیوان عمومی هیات رأی موجب به

 )الف( دبن براساس و 14۰۰ دی 14 که اداری عدالت دیوان عمومی هیات رأی موجب به  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .شد ابالغ 1۳9۰ سال مصوب فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقاء قانون ۳ ماده

 و مدیران و اجرایی هایدستگاه تمامی جمله از و قانون این 2 ماده )ج( و )ب( )الف(، هایبند مشمول هایدستگاه

 ها، رویه ها، هبخشنام ها، ستورالعملد ها، نامه تصویب از اعم مقررات و قوانین تمامی مکلفند هاآن مسئوالن

 و معیار ،استانداردها کارها، انجام بندیزمان و کاری هایفرآیند نظیر شهروندی حقوق با مرتبط تصمیمات

 خذا مختلف مراحل همچنین مربوط، هایواحد و هادستگاه وظایف شرح ها،مأموریت عمل، مورد هایشاخص

 و تراکم زانمی جداول و هاشهر تفصیلی هاینقشه اعطایی، تسهیالت ها،سابمفاصاح اصولی، هایموافقت مجوزها،

 به مربوط مراحل دولت، حقوق و عوارض ها،مالیات به مربوط محاسبات و ساختمانی هایپروانه در اشغال سطح

 .برسانند عموم اطالع به الکترونیک هایدیدارگاه در را کاال صادرات و واردات

https://www.yjc.news/fa/news/8055521/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1
https://www.yjc.news/fa/news/8055425/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

1۵1 http://awnrc.com/index.php  

 ماده 2 تبصره و 22 ماده 4 تبصره شامل شکایت مورد مقررات اینکه به عنایت با و مذکور نونیقا حکم به توجه با

 مورد هایشاخص و هامعیار بودن محرمانه به ناظر مستقیم هایمالیات قانون 219 ماده اجرایی نامهآیین 24

 براساس مؤدیان بانتخا جهت که ستا هاییشاخص و هامعیار بودن محرمانه و برآوردی اظهارنامه تولید در استفاده

 و ندارد ارتباط خاص طور به مؤدی هر حسابرسی و مالی اطالعات به و گیردمی قرار عمل مورد مالیاتی ریسک رتبه

 با مقابله و اداری منظا سالمت ارتقاء قانون ۳ ماده )الف( بند حکم برخالف مزبور مقررات در که امر این لحاظ با

 ماده 2 تبصره و 22 ماده 4 تبصره بنابراین است، شده مذکور هایشاخص و هامعیار بودن نهمحرما به حکم فساد،

 امور زیرو 1۳98؍9؍1۳-18۰718شماره مصوبه )موضوع مستقیم هایمالیات قانون 219 ماده اجرایی نامهآیین 24

 تشکیالت قانون 88 دهما و 12 دهما 1 بند به مستند و بوده قانون خالف و اختیار حدود از خارج (دارایی و اقتصادی

 .شوندمی ابطال 1۳92 سال مصوب اداری عدالت دیوان دادرسی آیین و

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 19-1۳:۳6- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 خورد کلید خانگی و خرد هایطرح قالب در نفر هزار 65 اشتغال 13-6

 میدا کارآفرینی صندوق اشتغالزایی طرح هزار 25 جمهور، رئیس اجرایی معاون مرتضوی ولتص حضور با

 .شد افتتاح قرچک صنعتی شهرک در همزمان طور به کشور سراسر در

 شد، برگزار قرچک صنعتی شهرک در متمرکز صورت به شنبه سه روز که مراسم این در  -جوان خبرنگاران باشگاه

 خانگی و خرد یهاطرح قالب در نفر هزار 6۵ اشتغال و تومان میلیارد هزار 17گذاری سرمایه با طرح هزار 2۵

 .رسید برداری بهره به متوسط و کوچک تولیدی واحدهای

https://www.yjc.news/fa/news/8055425/%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8055404/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 .شد افتتاح شده، حداثا تومان میلیارد ۳۰ بر بالغ ای هزینه با که پویا تأمین آلتوون کارخانه مراسم، این در

 و عفونت لکنتر محصوالت و شده تأمین امید کارآفرینی صندوق توسط کارخانه این احداث هزینه از درصد 1۰

 .شودمی تولید استریالزیسون

 .کندمی رقابت فرانسه و کانادا انگلیس، آمریکا، کشورهای با کارخانه این تولیدی محصوالت

 خبر لینک

 

 

 

 14۰۰ بهمن 19-12:۵۵- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 است رسیده حداقل به کشاورزی حوزه در مجوز صدور 14-6

 زراعت بخش در و رسیده حداقل به کشاورزی حوزه در مجوز صدور کشاورزی جهاد وزیر دستور بنابر

 .است صادرات و داخل تولید ریزی برنامه اولویت هم

 مجوزهای بحث در خیلی و است تولید کارمان زراعت حوزه در گفت: مهاجر علیرضا  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .نداریم فعالیت کار و کسب

 به مجوز صدور هاحوزه سایر در کشاورزی جهاد وزیر دستور با کشاورزی، جهاد وزارت زراعت امور معاون گفته به

 مهندسی نظام و صنفی نظام سازمان را امور انجام و کردند سپاری برون را موارد از خیلی و است رسیده حداقل

 .است گرفته عهده بر کشاورزی

 .کنیممی ریزی برنامه داخل نیاز تامین و صادرات ولید،ت برای زراعت حوزه در گفت: مهاجر

https://www.yjc.news/fa/news/8055404/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B6%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8055249/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%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-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
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 مجلس رد بار چند کار و کسب مجوزهای تسهیل قانون تاکنون ،44 اصل کلی هایسیاست قانون 7 ماده بنابر

 مجوز دریافت برای بر زمان هایفرآیند و سختی از تولیدکنندگان وجود، این با اما است، شده اصالح اسالمی شورای

 .هستند مندگالیه خود فعالیت شروع و

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۰-16:1۵- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 است کار دستور در هفته یک به مجوز صدور زمان کاهش 15-6

 ماه یک به زمان اهشک دنبال به مجوز صدور سامانه در گفت: روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 .هستیم هفته یک و

 بلکه و هاماه ها،هفته افراد کار و کسب مجوز برگه دریافت برای گفت: فر قادری اسماعیل -جوان خبرنگاران باشگاه

 .هستند معطل هم سال یک

 نیاز که اییج در که طوری به مجوزهاست اعطای در گری سهیلت دنبال به روستایی تعاون سازمان، او گفته به

 .شود حذف مجوز نیست

 کاهش دنبال به همواره و کنیممی واگذار هااستان به است نیاز که جایی مجوز صدور سامانه در گوید:می فر قادری

 .هستیم ماه یک و هفته یک به مجوز صدور زمان

 و شوندمی اختهشن محور ثبت هایمجوز عنوان به وکارکسب هایمجوز سایر قانون، شدن االجراالزم از پس چهارماه

 .است مجوز صدور منزله به کشور هایمجوز ملی درگاه در نامثبت مراحل اتمام

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8055249/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%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-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8056491/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8056491/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 14۰۰ بهمن 2۰-11:۰2- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :جوان نگارانخبر باشگاه با گو و گفت در بهادرانی

 نداشت حضور 1401 بودجه الیحه تدوین در خصوصی بخش 16-6

 خشب از ناظری 1401 بودجه تنظیم در گفت: تهران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق دبیرکل

 .نشد پرسیده بودجه الیحه تدوین برای بخش این نظر و نداشت حضور خصوصی

 بودجه، تدوین در خصوصی بخش حضور عدم برای گفت: تهران اتاق دبیر بهادرانی ابراهیم  -جوان خبرنگاران باشگاه

 تلفیق کمیسیون در بودجه الیحه بررسی برای ولی نرسید، ای نتیجه به اما زد، نامه برنامه سازمان به بازرگانی اتاق

 .است شده دعوت اتاق از ناظری

 اثر که ردگذا می اثر خصوصی بخش روی مستقیم غیر و مستقیم صورت دو به بودجه الیحه بهادرانی؛ گفته به

 ایجاد و ریکس منظر از بودجه مستقیم غیر اثر و خصوصی های شرکت مالیات درصدی 146 افزایش مانند مستقیم

 دهدمین را خصوصی بخش به گذاری سرمایه اجازه و زند یم هم بر را اقتصادی ثبات تورم چون است، تورم

 کشور در مایهسر استهالک اندازه به متوالی سال سه بگوییم باید گذشته یهاسال در بودجه به نظر با همچنان

 .است نگرفته صورت گذاری سرمایه

 آن تلفیق کمیسیون در آن ویبتص به نظر با و کرد گالیه بودجه الیحه از خوانساری بازرگانی اتاق امروز نشست در

 تومان میلیارد ۳۰1 نزدیک که بودجه عملیاتی کسری به توجه با خوانساری گفته به  .ستدان تغییرات به ملزم را

 و بودجه کسری یشافزا احتمال کشور بودجه در تومانی 42۰۰ ارز دالر میلیارد 9 ماندن باقی با و شده بینی پیش

 .دارد ودوج آینده سال در تورم همچنین

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8053385/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8053385/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
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 18-11-14۰۰ 14:22-فارس خبرگزاری

 قطع نباید کشاورزی واردات و صادرات شود/می بازنگری دامپزشکی سازمان هایدستورالعمل 17-6

 شود

 نفع به زشکیدامپ سازمان سابق هایدستورالعمل همه گفت: مسلمان بازرگانان مجمع در دامپزشکی سازمان رئیس

 .شودمی بازنگری خصوصی بخش

 

 انیجه مجمع همایش نخستین در امروز آقامیری سیدمحمد فارس، یخبرگزار اقتصادی خبرنگار گزارش به

 شد. ممنوع و ادآز مرغ صادرات بار پنج ماهیک ظرف گذشته دولت در گفت: اقشار بسیج محل در مسلمان بازرگانان

  .کند گیریتصمیم تواندنمی خصوصی بخش گذارسرمایه حساب این با

 بخش نندهصادرک و تولیدکننده نفع به را دامپزشکی سازمان قبلی هایدستورالعمل همه گفت: هم را این وی

 دراین است محال که شودمی صادر آینده سال پنج برای جدید هایدستورالعمل و کندمی پیدا تغییر خصوصی

 .باشد بینیپیش قابل خصوصی بخش هایفعالیت تا کند پیدا تغییر مدت

 سازمان هایلدستورالعم همه ایمداده دستور و گذاشتیم جلسه هااتحادیه با دامپزشکی سازمان داد: ادامه وی

 هاییسختگیر گذشته در شود. بازنگری خصوصی بخش نفع به است، شده تهیه قبل یهاسال در که دامپزشکی

 .اندداده قرار صادرکننده پای جلوی زیادی موانع و است داشته وجود موردبی

 موانع مهه 14۰1 سال اول ماه سه تا دهیممی قول گفت: مسلمان گانانبازر مجمع در دامپزشکی سازمان رئیس

  .شود برداشته دامپزشکی سازمان در تولیدکنندگان و خصوصی بخش برای

 شود احصاء مجوزها صدور فرایند شد قرار که بود مجوزها صدور مسیر در مشکالت از یکی گفت: هم را این آقامیری

 بخش فعال و است الزم زمان میزان چه دامپزشکی سازمان در مجوز یک یبرا که شود مشخص شفاف طور به و

https://www.farsnews.ir/news/14001118000534/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001118000534/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 جاری سال پایان تا موارد این همه و بردمی زمان چقدر مجوز یک که بداند شفاف طور به صادرکننده و خصوصی

 .شودمی اعالم دامپزشکی سازمان سایت در

 دانممی را اقتصاد نفعاال مشکالت تمام و دارم هم را اقتصاد دکترای و لیسانسفوق لیسانس، من داد: ادامه آقامیری

 کنم.می رطرفب است مربوط دامپزشکی سازمان به که را دارد وجود بازرگانی و اقتصادی حوزه در که مشکالتی و

 من هستم(، ترهایمش مسئول )من االبل رب انا چون ندارم، کاری دام امور پشتیبانی شرکت مانند مشکالتی به البته

  .هستم دامپزشکی سازمان لمسئو

 جریان نباید که است این کشاورزی جهاد وزیر ویژه نگاهگفت: مسلمان بازرگانان مجمع در دامپزشکی سازمان رئیس

 کم داخل لیدتو اگر که است تولید رگ در تازه خون مثابه به که شود قطع کشاورزی بخش در واردات و صادرات

 او چون بگیریم ار خصوصی بخش بازرگان جلوی توانیمنمی شود.می انجام صادرات بود مازاد اگر و کنیممی وارد بود

 .است داده انجام بازاریابی و کرده هزینه

 خبر لینک

 

 

 18-11-14۰۰ 11:۵2-فارس خبرگزاری

 آینده در غذایی امنیت تامین راهکار 18-6

 خواهد نفر نمیلیو 9۳ حدود به 14۳۰ سال تا ایران جمعیت و میلیارد 8 از بیش به 22۳2 سال تا جهان جمعیت

 باید االن ینهم از را کارهایی چه یکشاورز مختلف های بخش در غذایی امنیت تامین که است این سوال و رسید

 .کرد شروع

 

https://www.farsnews.ir/news/14001118000534/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.farsnews.ir/news/14001118000318/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
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 به 14۳۰ الس تا ایران جمعیت و میلیارد 8 از بیش به 22۳2 سال تا جهان جمعیت فارس، خبرگزاری گزارش به

 .دشومی باغبانی محصوالت به نیاز افزایش باعث جمعیت افزایش رسید. خواهد نفر میلیون 9۳ حدود

 برای نیاز مورد ایه فناوری و هانوآوری از بسیاری است، سازگار زیستی اقتصاد با یا گلخانه باغبانی استراتژی

 و بازار ارتقای گذاری،سرمایه به اما هستند، دسترس در آزمایشگاهی مقیاس در ای گلخانه باغبانی وری بهره افزایش

 .دارند نیاز "نوآوری مرگ دره" بر غلبه برای سیاسی اقدامات

 توده زیست ند.شویم تایید اکولوژیکی مرزهای مفهوم به توجه با ای گلخانه باغبانی محیطی زیست وری بهره ابعاد

 یپلیمرها تولید برای وبیخ اولیه ماده که است سلولز همی و لیگنین سلولز، پایه بر عمدتاً ای گلخانه باغبانی گیاهی

 .است سال در تن میلیون 2.۵ از بیش تولید پتانسیل با زیستی

 گلخانه باغبانی به وابسته صنایع در تولید سیستم به بخشیدن تنوع با جدید شغلی های فرصت ایجاد این، بر الوهع

-نگرانی مهمترین از کیی به هکتار( در تن ۵-۳.۵) نیترات برپایه کودهای از استفاده امروزه د.شومی پذیر امکان ای

 .است شده تبدیل ای گلخانه باغبانی در محیطی زیست های

 آلودگی و حصوالتم در نیترات باقیمانده برای که است قوانینی شامل باغبانی محصوالت المللی بین تجارت قوانین

 محصوالت ای نیتروژن برپایه کودهای جایگزینی .کندمی ایجاد شدیدی هایمحدودیت آن با مرتبط محیطی زیست

 زیستی یهامحرک و زیستی هایکش آفت یا کود معنای به "زیستی نهاده " با شیمیایی گیاهان از محافظت

 .است آینده در ای گلخانه باغبانی در موفقیت برای کلیدی

 ها،قارچ ها،)باکتری هامیکروارگانیسم آن در که وابسته زیستی صورت به ایگلخانه باغبانی محصوالت تولید

 هایبخش نیاز مورد زیستی توده تأمین برای بلکه باغبانی، مقاصد برای تنها نه هاآن محصوالت و ها(ریزجلبک

 .است ایگلخانه باغبانی در اقتصاد به بخشیدن تنوع برای راهی است، کاربرد قابل صنعتی مختلف

 یک نتایج .کرد دتولی توانمی را زیستی کودهای اکثر و کمپوست ای گلخانه باغبانی های زباله توده زیست از

 می قرارداد مجاز ایهشرکت با توده زیست مدیریت برای اسپانیا در داران گلخانه از ٪77 که است داده نشان مطالعه

 سال از زیستی هایمحرک بازار که این به توجه با .کنندمی مدیریتی خود را آن ٪2۳ به نزدیک که حالی در بندند،

 خوشه اب مرتبط یستی،ز محرک تولید صنعت توسعه است، کرده رشد سال در درصد 1۰ از بیش کنون تا 2۰۰۵

 .است مؤثر بسیار آن اقتصادی وری بهره ارتقاء در ای گلخانه باغبانی تولیدات
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 در یورو نمیلیو 1449 از آن کل ارزش که دشومی بینیپیش دارد، زیادی رشد پتانسیل زیستی هایمحرک بازار

 فقط و نیمعد یا مصنوعی کودها ددرص 8۰ حاضر، حال در کند. رشد 2۰22 سال در آن برابر دو تا 2۰16 سال

 باغبانی شوند.می عرضه زیستی هایمحرک تولیدکننده هایشرکت توسط بازار در که هستند زیستی درصد 2.2۵

 زنجیره .رددا غذایی مواد و کشاورزی بخش تقاضای مورد صنعت نوع این توسعه برای خوبی پتانسیل ایگلخانه

 .ستا ای رشته فرا رویکردهای ترویج برای فرد به منحصر اریویسن یک ایگلخانه باغبانی فعلی ارزش

 دسترسی سازمان این اندازه است. مزرعه هکتار 2 اندازه میانگین با کشاورزی مدل یک ایگلخانه باغبانی اگرچه

 اغبانیب بخش در ایرشته فرا رویکرد یک کند.می تسهیل را المللی بین بازارهای و فناوری دانش، به دارانگلخانه

 شناخت رغمعلی است. ضروری کامال اجتماعی سیاست و محیطی زیست پایدار اقدامات ترویج برای ایگلخانه

 اجرای طشرای درک برای بیشتر تحقیقات زیستی، اقتصاد اهداف پیشبرد برای هاییطرح چنین تأثیر گسترده

 جدید تجربی ایرشته فرا تحقیقات که کنیممی پیشنهاد ما رو، این از است. ضروری هاییطرح چنین آمیزموفقیت

 .شود انجام یاگلخانه باغبانی در جامعه و سیاست با زیستی اقتصاد کردن مرتبط و کردن عملیاتی برای

 خبر لینک
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 خورده شکست و تکراری طرح زیست؛ محیط سازمان در جنگلها سازمان ادغام 19-6

 و طبیعی عمناب گذاریسیاست یکپارچگی زیست، محیط سازمان در آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان ادغام

 .کرد خواهد یدتهد را غذایی امنیت به حصول و صیانتی برداری بهره راستای در کشاورزی اراضی

 

https://www.farsnews.ir/news/14001118000318/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://www.farsnews.ir/news/14001118000260/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87
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 استارخو جمهور رئیس به ای نامه طی زیست محیط سازمان رئیس سالجقه، علی فارس، خبرگزاری گزارش به

 سازمان ادغام رحط از نامه این با همزمان شد. زیست محیط سازمان در آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان ادغام

 .شد رونمایی مجلس در طبیعی منابع و یستز محیط وزارت تشکیل و زیست محیط سازمان در جنگلها

 مطرح لسمج در 1۳99 و 1۳9۵ یهاسال در «طبیعی منابع و زیست محیط» عنوان با ای وزارتخانه تشکیل طرح

 تشکیل و دیگریک با خود وظایف ادغام سابقه قبال سازمان دو این آنکه مهمتر .شد مخالفت آن با که بود شده

 وزارت با افعمن تعارض و ذاتی مغایرت دلیل به که دارند کارنامه در را 1۳46 سال در «طبیعی منابع وزارت»

 تبدیل ارتخانهوز این ذیل سازمانهای از یکی به و شد منحل غذا، تولید متولی وزارت عنوان به وقت، کشاورزی

 .گشت

 مناطق ید)درص و شکار پسماند، هوا، آلودگی بر نظارت و مدیریت شامل عمدتا زیست محیط سازمان وظایف

 و تولید اهداف با نیسازما عنوان هیچ به بنابراین است. ارزش با طبیعی آثار و ملى پارکهای مدیریت و شده( حفاظت

 .دازدپر می زیست محیط از حفاظت با مرتبط امور ارزیابی و نظارت بیشتر و دشومین محسوب وری، بهره

 از برداری بهره و لیدتو به ناظر عمدتاً زیست محیط سازمان الفخ بر آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان وظایف اما

 عهده بر طبیعی عمناب در برداریبهره و گسترش احیاء، و حفظ به مربوط امور کلیه است. طبیعی منابع و ها عرصه

 می پیش طبیعی ابعمن در تولید و برداری بهره نگاه با و کشاورزی جهاد وزارت ذیل در که دارد قرار سازمان این

 تولید برای آب تولید و آبخیزداری گوشت، تولید و مراتع از داریبر بهره چوب، تولید و جنگلها از برداری بهره .رود

 اختیار در کشور طبیعی و برداری بهره قابل عرصه که معناست بدین این است. سازمان این وظایف مهمترین از غذا

 .است آن خگویپاس و تولید متولی که باشد نهادی اختیار در یدبا نیز آن مدیریت نتیجه در دارد قرار تولید

 و غذا تولید یریتمد یکپارچه مدیریت به توجه عدم مذکور، سازمان دو ادغام برای طرح این ارائه در اساسی نکته

 زیست، محیط نسازما در آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان ادغام حقیقت در است. طبیعی منابع از وری بهره

 امنیت هب حصول و صیانتی برداری بهره راستای در کشاورزی اراضی و طبیعی منابع گذاریسیاست یکپارچگی

 .کرد خواهد تهدید را غذایی

 دهدمی قرار شما اختیار در را بیشتری اطالعات زیر تصویری مستندات

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14001118000260/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87
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 17-11-14۰۰ 11:۵4-فارس خبرگزاری

 هایساختزیر متوازن توزیع فجر/هدفگذاری هده مناسبت به کشاورزی پروژه 1715 افتتاح 20-6

 کشور در غذایی امنیت تامین

 جهاد هحوز در پروژه 171۵ فجر، مبارک دهه مناسبت به گفت: کشاورزی جهاد وزارت اقتصادی امور معاون

 .شودمی افتتاح کشور کل در تومان میلیارد 7696 گذاریسرمایه با کشاورزی

 

 با فجر دهه مناسب به کشاورزی جهاد وزارت خبری برنامه امروز فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .شد برگزار کشاورزی جهاد وزیر حضور

 هایبخش رد ایران کل در کشاورزی پروژه 171۵ ایام این مناسبت به کشاورزی جهاد وزارت گزارش بنابراین

 کندمی افتتاح مختلف

 به هاپروژه این گفت: هاپروژه این باره در کشاورزی جهاد وزارت اقتصادی مورا معاون قربانی، محمد مراسم، این در

 .شودمی افتتاح کشور کل در تومان میلیارد 7696 گذاری سرمایه با پروژه 171۵ تعداد

 به اهپروژه افتتاح ینا در را گذاریسرمایه حجم بیشترین باغبانی کشاورزی، جهاد وزیر اقتصادی امور معاون گفته به

 18 دامی تولیدات و درصد 22 خاک و آب درصد، 22 کشاورزی صنایع همچنین است داده، اختصاص خودش

 .دشومی شامل را هاپروژه این درصد

 هایسیاست سازیپیاده و هاپروژه این افتتاح در ضایعات کاهش کشاورزی، هایفعالیت از حمایت افزود: وی

 .است هاپروژه این اجرای اهداف از کشور، کشاورزی

 کشاورزی جهاد وزارت محوری های سیاست *

 سال در اریگذ سرمایه حجم ،گذاریسرمایه جدید های روش با تا است شده اندیشیده تمهیداتی افزود: قربانی

 .شود مضاعف 14۰1

https://www.farsnews.ir/news/14001117000301/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-5-%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%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14001117000301/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-5-%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%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
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 این در هااستان کیکتف به گفت: وزارتخانه ینا استانی هایپروژه بارهدر کشاورزی جهاد وزارت اقتصادی امور معاون

 پروژه 161 رضوی خراسان استان در پروژه، 2۰1 بلوچستان و سیستان استان در ،پروژه 272 اصفهان استان در ایام

 .دارند کشور رد را سوم تا اول های جایگاه نظر این از هااستان این که داریم

 امنیت کننده تامین هایساخت زیر و ذاریگسرمایه متعادل توزیع کشاورزی جهاد وزارت نگاه کرد: تأکید وی

 .است کشور در غذایی

 خبر لینک

 

 

 17-11-14۰۰ ۰۰:۰۳-فارس خبرگزاری

 مردمی واحد/اقتصاد هزار 130 ساالنه ساخت مسکن ملی نهضت در سازندگی بسیج سهم 21-6

 باشد دولت اولویت

 رقم این زا که شود احداث باید مسکن واحد میلیون یک سالی دولت، برنامه طبق گفت: سازندگی بسیج مسئول

 .است واحد هزار 1۳۰ سازندگی بسیج سهم و است روستاها در مسکن واحد هزار 4۰۰

 

 پیروزی از دبع که بود نهادهایی اولین از یکی مستضعفین بسیج فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 تبدیل انقالب نهادهای ترینمردمی از یکی به نوناکهم و شده تشکیل )ره( خمینی امام فرمان به اسالمی انقالب

 به هم زیادی خدمات سازندگی بسیج و اقشار بسیج تشکیل با و کندمی ارائه انقالب به فراوانی خدمات که شده

 .شودمی ارائه مردم مختلف اقشار به کشور روستاهای هم و شهرها

 سازندگی جبسی مسئول زهرایی، محمد سردار با گوییوگفت فارس خبرنگار اسالمی انقالب بهار سومینوچهل در

 .گیرد قرار مداقه وردم اشتغال ایجاد و سازندگی زمینه در ویژه به انقالبی و مردمی نهاد این خدمات تا داد انجام

https://www.farsnews.ir/news/14001117000301/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-5-%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%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14001116000782/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%E2%80%8C30-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001116000782/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%E2%80%8C30-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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 .خوانیدمی را وگوگفت این متن ادامه در

 است؟ بوده ایهزمین چه در اخیر یهاسال در سازندگی بسیج خدمات ترینمهم فارس:

 زودتر ههرچ که دارد وجود استکبار و حق جبهه بین شناختی و هاروایت جنگ حاضر حال در :زهرایی سردار

 دست بگیرند، ستد به سریع را رویداد آن انقالب هایبچه افتدمی اتفاقی یک اگر است، او دست میدان کند، روایت

 سال سیل یا و 98 لسا در خوزستان جنوب سیل آن از بعد و مانشاهکر زلزله مترقبه غیر حادثه دو بین دارند. برتر

 نبود معلوم زلزله مسئله در که داشت وجود هاروایت جنگ در معناداری تفاوت کشور جنوبی یهااستان در جاری

 نفع به هاایترو امسال سیل و 98 سیل در اما کردیم، عمل تدافعی صورت به واقع در و است کسی چه دست روایت

 تشکر نهرسا اصحاب از ما و است طورهمین هم رسانه و مجازی فضای در خورد. رقم جهادی جریان و انقالب

 توانمندی است افزارنرم نوع از که کشور ایرسانه فضای بر حاکم ادبیات خود خاص هایپیچیدگی با که کنیممی

 .ندکرد روایت انقالب جریان نفع به را موضوعات و دادند نشان را خود

 قراردادهایی زودی به و نامهتفاهم به منجر که روسیه و ایران یا چین و ایران بین دیپلماتیک ارتباط زمینه در

 میدان یک از کایتح برجام کنندگانمذاکره با دولت رفتار نحوه و داد نشان را میدان کف انقالب هایرسانه شود،می

  .تاس رفته هدر ما انرژی شدیم محاسباتی خطای دچار هاروایت در که جا هر در و بود هاروایت جنگ

 رهبری ممعظ مقام که است راهبردهایی براساس عملیات سازندگی بسیج در دارد بسیار کار جای که موضوعی

 آنها غدغهد که کسانی و پیوستند جهادگران به مختلف اقشار از زیادی خیل اساس براین و است کرده ترسیم

  .پیوستند جهادی هایوهگر به است جهادی خدمت

 اند؟شده مدیریت جهادی هایگروه در افراد تعداد چه فارس:

 از حاضر الح در اما است، مهم هم آن گرچه نیستیم کمیت دنبال کشور جهادی جریان در االن :زهرایی سردار

 جهادگران زا ادیزی تعداد که است گرفته قرار مسیری و رسیده مطلوبی حد به جهادی هایگروه تعداد کمی نظر

 قلبی اعتقادات اب بلکه شدند، جذب پول با نه و دستور با نه افراد این که اندشده جهادی هایگروه جذب داوطلب

 .کنندمی اقدام محروم مناطق در مردم برای جهادی خدمات به مختلف هایعرصه در و شده حاضر

 بسیاری که دارد وجود هم دولتی مدیران بیاتاد در شده تبدیل عمومی گفتمان یک به جهادی گفتمان امروز

 است. گرفته شکل جهادی گفتمان اقتصاد و سیاست در حتی کنند، حرکت جهادی مدیریت سمت به خواهندمی
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 که شد قرار و بود مؤمنانه کمک گرفت شکل رهبری معظم مقام تدبیر با که جهادی گفتمان مهم مصادیق از یکی

 و زمان تناسب به دارد انقالب گروه در دل کس هر بلکه نشود، جهادی هایگروه به منحصر فقط مسئله این

 برای تخصصی جهادی هایگروه زمینه این در و کنند شرکت جهادی هایگروه در دارد اختیار در که امکاناتی

  .شد تشکیل تخصصی خدمات

 کشور در بیمذه هیأت هزار 9۰ که مذهبی هایهیأت و اسالم رزمندگان هیأت با ایجلسه در بهمن 1۵ جمعه روز

 و ششیجو کار آن در که گرفت شکل مذهبی هایهیأت و بسیج بین اتفاق یک و داشتیم ایجلسه دارد، وجود

 .گیرد صورت مسئله حل جنس از مردمی

 جهادگران و مرزیبرون جهادی هایگروه حتی است. گرفته شکل جهادی گروه 1۵۰ اسالم رزمندگان هیأت در

 اسالمی شورهایک سایر و عراق در و کرده آغاز سوریه در خدماتی ارائه با را کارشان که شدند تشکیل مرز بدون

 هایگروه برای بستر باید بنابراین کنند.می ارائه سپاه قدس نیروی و عتبات بازسازی ستاد محوریت با خدماتی

 مرز ماسال در زیرا گیرد،می کلش هم جغرافی مرزهای از خارج جهادی هایگروه حتی که شود فراهم جهادی

 شوندمی تشکیل جهادی هایگروه دارالقرآن در نهادها بحث در یا است. مدنظر عقیدتی مرز و ندارد معنا جغرافی

 و رفتهگ شکل جهادی هایگروه مدارس نوسازی بخش در کنند.می کمک مردم بین در قرآن مبانی گسترش به که

 هم و شهرها یهحاش در هم که شده تشکیل آبرسانی قرارگاه نیرو وزارت مکاریه با که آبرسانی بسیج در همچنین

 .کنندمی اقدام رسانیآب به روستاها در

 حاضر حال در و شودمی ارائه خدماتی بهزیستی سازمان و خمینی امام کمیته مددجویان اولویت با مسکن بخش در

 هایگروه در کنند.می ارائه متنوع خدمات از بدیس قالب در هدف جامعه به ترتخصصی خدمات جهادی جریان

 عمرانی کار ره پیوست چون شود،می ارائه نیز فرهنگی بسته بلکه نیست، ساز و ساخت مباحث فقط عمرانی جهادی

  .دارد وجود نیز فرهنگی مسائل

 موبایل یا تبلت نأمیت عدم و اقتصادی مشکالت خاطر به درآمد کم خانوارهای در فرزندان از بسیاری حاضر حال در

 هایکالس برای تجهیزات تهیه قدرت اندبوده محروم مناطق در که کسانی کرونا ایام در اند.بازمانده تحصیل از

 وگرنه نشدند، تحصیل از شانفرزندان بازماندن متوجه آگاهی عدم دلیل به خانوارها از برخی یا نداشتند آنالین

 شود.می تهدید و ئلهابرمس یک به تبدیل نشویم وارد مسئله این در ما اگر رند.دا عالقه فرزندان تحصیل به والدین

 .کندمی تهدید را جامعه که اعتیاد مانند اجتماعی هایآسیب مثل
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 کشور امنیت پاسداران به اخیراً و اندشده گسیخته لجام متأسفانه که شرور هایانسان و بزهکاری با مقابله برای

 .باشد تهداش اقتدار پلیس که چرا کرد فکری باید دارد، نقص هم قوانین که حالی در د،کننمی اندازیدست

 جهادی کارهای در اولویت رعایت *

 دارد، ورزیکشا و شرب آب مشکل که ایمنطقه است. جهادی هایگروه در اولویت دارای کارهای انجام دوم نکته

 برای روستاها از یاریبس یا دارد. قرار بعدی اولویت در لخانهغسا یا مسجد تهیه منطقه آن در است. آب تهیه اولویت

 جهادی هایگروه و کرد فراهم مردم اشتغال برای هاییکارگاه باید شود، گرفته روستا از مردم مهاجرت جلوی اینکه

 مشکل مسکن و زیرساخت که ایمنطقه در شود. گرفته نباید جهادی هایگروه از اختیار و باشند پایهمردم باید

 .است مسکن و بآ تهیه همان مردم اولویت بلکه نیست، اولویت در بسازیم مسجد و غسالخانه بخواهیم اگر دارد،

 شود دولتی نباید جهادی جریان *

 هایبرنامه در نظام کالن هایسیاست است. هامأموریت و هاسیاست با کشور جهادی جریان بین پیوند سوم نکته

 به نسبت سیزدهم دولت شود.می اجرا دولت هایبودجه طریق از ساالنه هایبرش با و شودمی تهیه کشور ساله پنج

 سبک یک این ماا است، روز دو یکی مال نمایش دهد.نمی انجام نمایشی کار و دارد نوازیمردم رویکرد قبل دولت

 جریان اما کنند،می ککم دولت به زمینه این در جهادگران است. مردمی دولت مدیریت و داریمردم مدیریت

 جریان یک عنف به نباید جهادی جریان دیگر طرفی از شود.نمی دولتی وجه هیچ به و شود دولتی نباید جهادی

 دولت دافاه با جهادی جریان همکاری پیوند برای مالحظه دو این کنند حرکت دیگری جریان علیه یا سیاسی

 .است مدنظر

 شدنی امر ینا نیایند کار پای مردم اگر کند ایجاد شغل میلیون یک االنهس خواهدمی کندمی اعالم دولت وقتی

 در را هااولویت دبای جهادی جریان دارد. کارآفرینان و اجتماعی رهبران و گرانتسهیل به احتیاج هدف این نیست.

 یک از است ارقر کند. حرکت سال در مسکن میلیون یک و شغال میلیون یک ایجاد سیاسی راستای در و بگیرد نظر

 تشکیل برای گریتسهیل نقش جهادی هایگروه و باشد روستاها در مسکن واحد هزار 4۰۰ حدود مسکن میلیون

 .دارد وستاهار در بهزیستی و امداد کمیته افراد ویژه به مردمی هایخانه ساز و ساخت به کمک و ساخت پروانه

 شودمی تشکیل جهادی ملی مجمع *
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 بازوی ادیجه شورای شود.می تعریف نیز جهادی قرارگاه جهادی مجامع و شورا بر الوهع هدف این تحقق برای

 شهرستان جهادی شورای کنندمی گیریرأی خود بین شهر هر در جهادی هایگروه است. جهادی هایگروه

 سالام .شودمی تشکیل جهادی ملی مجمع کشور سطح در و استان جهادی مجمع استان سطح در .شودمی تشکیل

 در جهادی سایرؤ از نفر هزار حضور با امسال شود،می تشکیل ساالنه دو صورت به که جهادی مجمع اسفندماه در

 مسئوالن نیز و شودمی تشکیل هستند، نفر 7 تا ۵ کدام هر که هااستان جهادی مجمع رئیسه یأته و شهر ۵۰۰

 و شوندمی جمع هم دور نفر هزار تعداد به هاتاناس تخصصی کارگروه مدیران و هااستان عملیاتی جهادی قرارگاه

 1۰ و یانتخاب صورت به نفر 9 مجمع در شود.می انجام کشور جهادی مجمع ساالنه دو مجمع برای گیریرأی

 افراد قیهب اما هستند، رأیحق بدون نفر چهار جهادی مجمع در حاضر حقوقی هایشخصیت دارد. وجود کارگروه

 شودمی شکیلت تخصصی کارگروه 1۰ نیز و شودمی انتخاب خودشان بین از نیز مجمع دبیر ددارن رأی حق انتخابی

 در رسانه عرصه رد موفق جهادگران که رسانه تخصصی کارگروه مثال عنوان به دارد. کارگروه دبیر یک کدام هر که

 عمرانی، صیتخص ارگروهک زلزله، و سیل بحران، مدیریت مقاومتی، اقتصاد تخصصی کارگروه یا دارند حضور آن

 .شد اندازیراه کشور در جهادی عملیاتی قرارگاه 92 همچنین شود.می تشکیل اشتغال کارگروه یا و پزشکی

 را اعضا یتوانمندساز و آموزش و راه نقشه همچنین شود.می تشکیل دولت شعارهای اجرای برای هاییکارگروه

 .شودمی ملیاتیع مختلف کارگروه 1۰ قرارگاه در دارند. برعهده

 جدید ساختار بدون سازندگی جهاد عالی شورای *

 انجهادگر مجمع با آن رابطه و رسید کجا به شود، تشکیل بود قرار که سازندگی جهاد شورای فارس:

 است؟ چگونه

 رئیس یسیرئ آقای و شد تصویب دولت به برگشت و رفت یک با عشایر و سازندگی جهاد شورای :زهرایی سردار

 یک ازندگیس جهاد بلکه نکنند، درست جدید ساختار که رسیدند نتیجه این به اول معاون مخبر آقای و رجمهو

 جریان سوم نکته شود، دولتی نباید جهادی جریان اینکه دوم نکته بود. جوششی که بود این محتوایی و تفکر

 هاییناهماهنگی متولی هایسازمان و نهادها بین روستا مسئله در چون باشد، روستا اقتصاد و روستا برای جهادی

 و سازندگی ادجه شورای توسط باید و نبود منسجم که کردند می پیدا ورود نهاد و دستگاه چندین و دارد وجود

 .شوند منسجم عشایر
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 مهوریج ریاست محروم مناطق عشایر و روستا شورای همان جای به واقع در عشایر و سازندگی جهاد شورای

 حاضر حال در که جمهوری ریاست محروم مناطق معاون را آن دبیر و جمهور ریاست را آن رئیس شود،می تشکیل

 در شد. تشکیل ماًرس و شد ابالغ کشور استخدامی و اداری سازمان سوی از شورا این دارد. برعهده است مدنی دکتر

 هنوز نشده غابال رسماً چون و هستند عضو نیز سازندگی بسیج مسئول و مستضعفین بسیج سازمان رئیس شورا این

 و جهادی هایگروه از حقیقی نمایندگان هستند، شورا این عضو نفر هفت است. نداده تشکیل هم ایجلسه

 مرکزی جمعم دبیر که است این ما پیشنهاد شوند. انتخاب نفر هفت شد قرار هستند آن عضو حقوقی نمایندگان

 جهاد روزی مانند شورا دیگر اعضای شوند. شورا این عضو بسیج جهادی هایحرکت مسئول و جهادی هایگروه

 ونتمعا مسکن، بنیاد ،امداد کمیته امام، فرمان اجرایی ستاد مستضعفان، بنیاد مانند نهادهایی کشور وزیر کشاورزی،

 .دارد قرار ابالغ مرحله در شورا این اکنون و هستند عضو نیز برنامه سازمان و محروم مناطق

 شود پایه مردم اقتصاد *

 ارتباط در ار جهادی جریان و مردم مشارکت کارگروه .دارد حضور شورا این در سازندگی بسیح :زهرایی سردار

 تهیه هاسیاست از ایبسته که شده پذیرفته مسئله این همچنین و کنندمی داریمیدان جهادی هایگروه و مردم

 کردیم. رائها جمهور رئیس خدمت را بسته این شده گذارینام دولت شعارهای تحقق در پایگیمردم بسته که کنیم

 روستاها و اشهره حاشیه در مقاومتی اقتصاد بخش در و روستایی آب و راه مسکن، شامل زداییمحرومیت بخش در

 آب تأمین رایب اکنون بردیم. جلو جمهور رئیس اول معاون کمک با را بسته دو این گرفتیم. نظر در را مواردی

 شروع زنجان استان از آب تأمین روستا 12۰۰ در آن اول فاز امسال فجر دهه در که شدیم قدمپیش ستارو 72۰۰

 .شودمی اجرا مشترک صورت به زندگیسا بسیج و مجتبی حسن امام قرارگاه کمک با پروژه این .شودمی

 با آن جزئیات و کرده تأیید جمهور رئیس اول معاون که ایبسته در روستا ۵۵۰۰ در کشاورزی آب برای دوم مسئله

 همچنین بود. خواهد قرارداد و نامهتفاهم قالب در که شودمی انجام بسیج همکاری و کشاورزی جهاد وزارت کمک

 و روستاها در شهرسازی و راه وزارت همکاری با مسکن هزار 1۳۰ سال دو طی کردیم تفاهم مسکن بخش در

 برای اول مرحله در که کردیم شروع را روستایی مسکن هزار 4۰ تساخ رقم این از که شود ایجاد شهرها حاشیه

 فاز در شود. ایجاد مسکن هزار ۵ سال 2 طی که دادیم قول و است شده آغاز قبل ماه سه از امداد کمیته مددجویان

 شود.می آغاز فجر دهه از بعد دوم فاز در دیگر مسکن هزار ۵ و شده شروع اسکلت و فنداسیون پیشرفت اول

 تفاهمی براساس است. زیاد هم بهزیستی نیاز ایم.نرسیده عددی به هنوز کردیم تفاهم بهزیستی سازمان با مچنینه
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 محرومان برای هم قبل از مسکن در کنیم.می ورود شهری نشینانحاشیه مسکن برای شهری بازآفرینی شرکت با

 نرسیده افتتاح به هنوز که مسکنی هزار 4۰ از کردیم. افتتاح محرومان برای مسکن ۳۵۰۰ امسال ایم.ساخته مسکن

 اعالم سال در اشتغال هزار 1۵۰ سقف تا شد تفاهم دولت با مقاومتی اقتصاد بسته در است. شده شروع تعدادی

 مدنظر اشتغال الگوی طبق بگذارند ما اختیار در منابعی اگر کنیم. اشتغال ایجاد محرومان برای که کردیم آمادگی

 حسن امام قرارگاه و اجتماعی رفاه و کار وزارت با نامهتفاهم نهایی مراحل حاضر حال در دهیممی انجام دولت

 .است انجام حال در مجتبی

 است؟ رسیده ایمرحله چه به کنید ایجاد اشتغال زیادی تعداد جاری سال در بود قرار فارس:

 و پایدار شغل مشاغل این از بخشی هک شود ایجاد شغلی فرصت هزار 121 بود قرار جاری سال :زهرایی سردار

 هایوقصند و تبدیلی صنایع هایقطب آن اجرایی بازوی است. بوده موجود مشاغل تثبیت نیز برخی و جدید

 از ت.اس شده تشکیل کشور در مردمی الحسنهقرض صندوق 2۰۰ و هزار 26 تعداد که است مردمی الحسنهقرض

 شامل را دموجو شغلی هایفرصت تثبیت بقیه و است بوده پایدار و ایجادی شغل هزار ۵8 حدود شغل هزار 121

 در شغلی فرصت ۵1۰۰ ایجاد و شودمی رونمایی مشاغل ایجاد طرح از فارس استان در ماهبهمن 21 در شود.می

 فارس اناست در مستعضفین بسیج فرمانده سلیمانی سردار حضور با طرح این که شده انجام کرونایی شرایط

 .شودمی رونمایی

 است؟ شده انجام بسیج در اقداماتی چه نهالکاری ایجاد برای :فارس

 بهمن 24 در هک شد هماهنگ سرسبز ایرانی پویش در طبیعی منابع اداره با امسال فجر دهه برای :زهرایی سردار

 و بسیج مقاومت هایپایگاه و جهادی هایگروه همه همچنین شود. انجام نهالکاری تهران استان در امسال

 با 1414 افق ات همچنین بکارد. مثمر نهال یک ایرانی هر است قرار که کنندمی همکاری اقشار بسیج هایپایگاه

 تعداد به نهال نمیلیو 8۵ آینده سال در و شود کاشته کشور در نهال میلیون ۵۰۰ تعداد هاجنگل سازمان مسئولیت

 .شود کاشته باید کشور جمعیت

 است؟ شده انجام اقداماتی چه مؤمنانه ایهکمک مورد در :فارس

 که شد اجرا مقطع 9 در جاری سال در شد. انجام مقطع هشت در 99 سال در مؤمنانه هایکمک :زهرایی سردار

 نیم و یک امسال فجر دهه در شود.می اجرا نیز آخر مقطع سال پایان از قبل و داریم قرار هشتم مقطع در االن
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 توزیع شده شناسایی قبالً که نیازمندانی بین بسته هر برای تومان هزار ۵۰۰ ارزش به معیشتی کمک بسته میلیون

 شود.می داده آنها به اولویت با و کرده شناسایی را نیازمند میلیون دو که شده ایجاد ایسامانه زمینه این در شود.می

 برای جهیزیه ۳1۳ شامل کیلومتر 9 طول به خودروهایی در معیشتی بسته هزار 11۰ ماه بهمن 1۵ جمعه روز در

 همچنین شود.می توزیع فجر دهه در بسته میلیون 1.۵ کشور کل در شد. ارسال بزرگ رانته محالت در محرومان

 همچنین است. شده توزیع جهیزیه ۳1۳ تهران در که شودمی توزیع نیازمندان برای کشور کل در جهیزیه 16۰۰

 تهران استان در جاری هفته در بهداشتی بسته هزار ۳۰۰ شد. انجام رعمدغی جرائم زندانی آزادسازی مورد 7۰۰

 توزیع نیازمندان بین معیشتی و بهداشتی اقالم هایبسته و جهیزیه همچنین شود.می توزیع ذوالقدر سردار توسط

  .شودمی

 مومنانه معیشتی کمک بسته میلیون 20 توزیع *

 61 زندانی، زادیآ هزار 11 قربانی، رأس هزار 1۳8 معیشتی، بسته یونمیل 2۰ تاکنون مؤمنانه کمک طرح ابتدای از

 هزار 68 مچنینه است. شده توزیع نیازمندان بین بهداشتی اقالم بسته میلیون 17.7 و جهیزیه سری 7۰۰ و هزار

 کارگاه 84۰۰ جادای مردم، بین ماسک نجومی تعداد توزیع التحریر،لوازم بسته میلیون 2 آموزان،دانش برای تبلت

 .است شده انجام ماسک تولید

 شد؟ کرونا کنترل باعث که داشت هاییویژگی چه سلیمانی شهید سردار شهید طرح :فارس

 معظم مقام شود.می آن پیشرفت باعث دارد قرار طرح یک پشت که گرم نفس هاوقت بعضی :زهرایی سردار

 دفاع مثل را مؤمنانه کمک فرمود داشتند مؤمنانه کمک شروع برای ایحکیمانه فرمایش که راهبری آن با رهبری

 داشتچشم نبدو جماعتی سلیمانی شهید طرح در دهید. ادامه را آن نیست رزمایش یک فقط این و بدانید مقدس

 .شودمی برابر چند نیرو باشد خدا برای کار وقتی و کردند پیدا حضور

 سلیمانی شهید طرح در نفر هزار 200 داوطلبانه حضور *

 هیچ بدون و کردند پیدا حضور جهادی هایگروه قالب در شده یاد طرح در داوطلبانه صورت به نفر هزار 200

 در و شد کاسته نفر ۵۰۰ باالی روزانه از کرونا تلفات آمار که کردند خدمت مردم به پول بدون یا و داشتچشم

 است بس گفت که وقت هر و شد کم کرونا رآما پذیرفت بهداشت وزارت را سلیمانی شهید طرح موقع هر قبل دولت

 سردار قول به بود. موفق که شد اجرا سلیمانی سردار شهید طرح کرونا اوج گام 6 رفت.در باال کرونا آمار دوباره
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 طرح این بر او نام که قدرهمین که است این سلیمانی قاسم حاج شهید ویژگی مستضعفین بسیج رئیس سلیمانی

  .شودمی موفق کرونا با مقابله و کندمی پیدا برکت کارها خود به خود شودمی گذاشته

 باشید؟ داشته توانیدمی مردمی بسیج زمینه در انقالب از بعد و قبل بین ایمقایسه :فارس

 کرد اثبات را کتهن این کند کار هازیرساخت ایجاد و مردم رفاه برای آنکه از بیش اسالمی انقالب :زهرایی سردار

 است درست اند.هنگرفت قرار استعمار مقابل سرافرازانه ایران ملت وقت هیچ شاهیستم نظام سال 2۵۰۰ طول در که

 ویژگی یک بانقال اما است شده ارائه دیگر خدمات و مسکن و آب جاده، مانند هاییزیرساخت انقالب طی در که

 ائمه از آنچه ماسال از سال 14۰۰ از دبع .کرد اجتماعی را شیعه مذهب تاریخ طول در بارنخستین برای که داشت

 فقه و میاسال حکومت از است عبارت آن و شد برگردانده اسالمی انقالب قالب در بودند، کرده غصب معصوم

 با اسالمی کومتح )ع( حسن امام و )ع( علی امام زمان در کوتاهی مدت یک در فقط اسالم ابتدای از بود. سیاسی

 زیارت در گرداند.بر را اسالمی حکومت این اسالمی انقالب نبود. جانبه همه هم آن البته که شد اجرا سیاسی فقه

 که بود امام همرتب دیگری و مقام یکی کردند؛ غصب )ع( حسین امام از را چیز دو دشمنان که خوانیممی عاشورا

 اما گرفت لشک 14۰۰ از بعد شیعه حکومت و اسالمی حکومت گرفت. پس را مرتبه و مقام جایگاه اسالمی حکومت

 گذشته اسالمی بانقال از سال 4۳ تنها است. بوده اسالمی حکومت تراز در ابعاد همه در بگوییم توانیمنمی هنوز

 الگوی نآ و است شده تحمیل جهان موجود سیاسی هایمدل بر اسالمی حکومت مدل و شده مستقر اسالمی نظام

 .گیرد رقرا نظر مورد الگوی عنوان به هم اسالمی بالد در است شده موجب که است حاکمیت در پایگیمردم

 است نشده اجرا اسالمی انقالب برمبنای هنوز ما اقتصادی مدل *

 که هاییلتم همچنین و شودمی پیروی اسالمی انقالب الگوی از یمن و عراق سوریه، کشورهای در حاضر حال در

 اسالمی انقالب شوند.می موفق و روندمی سمت این به کم مک ندباش نداشته اسالم با خصومتی و باشند خواهآزادی

 مدل نه؛ که ستا این پاسخ است. شده سالمیا هم اقتصاد آیا که است این سؤال حال است. تنیده هم در مردم با

 و یهپا مردم و اسالمی اقتصاد به کنونی دولت در امیدوارم است. نشده اجرا اسالمی انقالب برمبنای هنوز ما اقتصادی

 بعد از رفتند. داهاکدخ سراغ اشتباه به هادولت برخی است. مردم کار تولید اساساً شود. توجه اقتصاد ساالریمردم

 به مردم که هنداشت وجود هاصحنه این وقت هیچ انقالب از قبل ساله 2۵۰۰ در مظلوم از دفاع و استکبارستیزی

 .بایستند استکبار جلوی خواهانه آزادی صورت
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 حق، اهل نبود اینگونه بودند شیعه مردم همه مگر سوریه در نیست شیعه مختص فقط استکبار مقابل در دگیایستا

 در مقدس فاعد سال هشت در ما خود و گرفتند قرار استکبار مقابل که بودند آشوری و کلیمی ادیان تسنن، اهل

 ما و انددهدا تشکیل اسالمی مهوریج بر حداکثری فشار کمپین هم االن و گرفتیم قرار جهان کشور 6۰ مقابل

 .کنیممی ایستادگی

 مردم به گذاریخدمت الگوی رهبری و امام مسلم الگوی کرد/ تبدیل فرصت به را تهدیدها بسیج *

 است

 بانقال اول در کشاورزی جهاد تشکیل برای )ره( خمینی امام فرمان که شد موجب شرایطی چه :فارس

 شود؟ اجرا خوبی به

 را مستضعفین بسیج اندازیراه فرمان خمینی امام جاسوسی، النه تسخیر از بعد اندکی فاصله به :هراییز سردار

 تبدیل القوهب تهدید یک به را جمعیت خواستندمی سیاسی هایگروه انقالب ابتدای در که حالی در کردند. صادر

 تبدیل فرصت یک به را بالقوه تهدید یک نمستضعفی بسیج سازمان اندازیراه با زیرکی با )ره( خمینی امام کنند

 و نبود کشور رد ثباتی و بودند اییتوده هایگروه شد.می انجام منافقین توسط ترورها انقالب ابتدای در کرد.

 انقالب نفع به دممر ظرفیت از بسیج تشکیل فرمان با امام اما بکشند، خود سمت به را مردم توانستندمی هاگروهک

 هستند کاره همه ردمم داشت اعتقاد وجود تمام با امام اینکه دیگر نکته شد. تبدیل فرصت به تهدید و کرد استفاده

 در دانایی آقای ولق به است. مردم به گذاریخدمت الگوی رهبری و امام مسلم الگوی باشد. مردم نوکر باید دولت و

 را کارها همه توانمی ممرد با داد نشان امام و شد انجام امام فرمان با مردمی انقالب انقالب، بود نوشته که کتابی

 نقش مردم هب خالصانه توانندنمی مدیران برخی اما دارند حضور مردم همان هم اقتصادی جنگ در و داد انجام

 حضور توانندمی هم اقتصاد و اشتغال صحنه در هستند انقالب از دفاع صحنه در که مردمی همان وگرنه بدهند

 .شود موفق ولتد این که کند کمک خدا امیدواریم و دارد وجود زیادی امیدواری سیزدهم دولت به باشند. داشته

 شد ایجاد پایه مردم تعاونی 1200 *

 تشکیل صندوق 2۰۰ و هزار 26 تعداد به کشور در بسیج تصدیگری بدون الحسنهقرض هایصندوق تعاون، مورد در

 گردش تومان میلیارد هزار 4 میزان به مردم پول و گرفت شکل ممرد تعاونی 12۰۰ هاصندوق این دل از که شد

 این در تومان هزار 1۰۰ تا هزار 2۰ عضویت حق با مردم باشد. کاغذبازی یا و اختالس ربا، اینکه بدون کرد پیدا
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 دنددا تشکیل ایزنجیره و کردند ضمانت را یکدیگر نفره 1۵ هایگروه در تضامنی صورت به و شدند عضو هاصندوق

 کوچک شغل هزار 67 الحسنهقرض هایصندوق کمک با کنون تا کردند. ایجاد شغل خود برای کوچک هایپول با و

 .است شده ایجاد

 شد ایجاد الحسنهقرض هایصندوق توسط شغل هزار 45 *

 هم و وریضر هم مسائل این که است شده ایجاد هاصندوق توسط شغل هزار 4۵ حدود هم امسال :زهرایی سردار

 معاونت تعاون و کار وزارت در گرچه شده تشکیل مردم دل از هاتعاونی و کندمی اثابت هدف به هم و است پایدار

 مردمی الحسنهقرض هایصندوق در اما بگیرد شکل مردمی هایتعاونی که نیست معلوم ولی دارد وجود تعاون

 کف از هاتعاونی باید کرد اندازیراه تعاونی تواننمی هاساسنام ابالغ و ما مشورت با و گرفت شکل واقعی هایتعاونی

 است ینا دولت در ما هنر است. مردمی الحسنهقرض هایصندوق از آن شکل بهترین و کنند پیدا جوشش جامعه

 اگر بدهیم، مجوز خواهندمی مجوز اگر نیندازیم. سنگ مردم پای جلوی و کنیم حمایت مردمی هایصندوق از که

 و بگیریم شانبرای را آن مجوز خواهندمی سالمت سیب اگر کنیم، بازاررسانی خواهندمی بازار خود لمحصو برای

 .دهیم انجام گریتسهیل مردم کار برای

 خبر لینک

 

 

 19-11-14۰۰ 16:۳6- فارس خبرگزاری

 رسید طرح 364 به دالر میلیارد 40 سال/ 10 در ملی توسعه صندوق وام دالر میلیارد 123 انعقاد 22-6

 منعقد گذاریپردهس و عاملیت قرارداد دالر میلیارد 12۳ از بیش ،99 سال پایان تا 9۰ سال از ملی توسعه وقصند

 .یافت اختصاص طرح ۳64 به دالر میلیارد 4۰ حدود میزان این از که کرده

 

https://www.farsnews.ir/news/14001116000782/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%E2%80%8C30-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001118000254/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-23-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-40-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 فروش زا شینا عواید از بخشی تبدیل هدف با ملی توسعه صندوق فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 نیز و اقتصادی ندهزای هایسرمایه و مولد ماندگار، هایثروت به نفتی هایفرآورده و گازی میعانات و گاز و نفت

 پنجم برنامه کلی هایسیاست 22 بند براساس نفتی هایفرآورده و گاز و نفت منابع از آینده هاینسل سهم حفظ

 .شد تأسیس 1۳9۰ سال ماه دی نیمه در توسعه پنجم برنامه قانون 84 ماده و رهبری معظم مقام ابالغی توسعه

 شده تنفیذ کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون 16 ماده در که خود اساسنامه مفاد براساس صندوق این

 و غیردولتی هایبخش به بانکی تسهیالت اعطای قالب در گذاریسرمایه و اقتصادی هایطرح مالی تأمین به موظف

 .است خارجی مالی و پولی بازارهای در گذاریهسرمای

 ارزی عاملیت کند.می ارائه گذاریسپرده و ارزی عاملیت شکل دو به ضوابط براساس را خود ارزی منابع صندوق این

 قاضیان،مت توجیهی هایطرح بررسی و دریافت با و کرده ایفا را صندوق عاملیت هابانک که است شکل بدین

 تزریق را منابع کار پیشرفت به بنا و ایمرحله صورت به و دارد عهده به را پروژه اجرای بر نظارت و منابع پرداخت

 .کندیم

 ارزی عاملیت ارزی تسهیالت عملکرد *

 خ بند ادمف براساس و ارزی صورت به تاکنون، ملی توسعه صندوق منابع محل از اعطایی تسهیالت عمده بخش

 .است شده پرداخت متقاضیان به قرارداد طرف هایبانک عاملیت با و اساسنامه

 است بوده دالر میلیون 11614۳ مبلغ 1۳99 سال پایان تا عامل هایبانک با منعقده ارزی عاملیت قراردادهای کل

 492۰ مبلغ به بانک 1۳ قرارداد و تصویب عامل هایبانک برای سهمیه دالر میلیون ۵82۰ مبلغ ،1۳99 سال در که

 .شد ابالغ و عقدمن دالر میلیون

 شد مسدود طرح 315 برای دالر میلیارد 34 حدود *

 دالر میلیون ۳4۰96 مبلغ به ارزی طرح ۳18 تعداد ،1۳99 سال پایان تا ارزی عاملیت قراردادهای منابع محل از

 تعداد و هبود فعال ردال میلیون ۳۳9۵7 بر بالغ مسدودی مبلغ با طرح ۳1۵ تعداد میزان، این از که شده مالی تأمین

 .کردند تسویه را خود دریافتی تسهیالت دالر میلیون 1۳9 مبلغ به نیز طرح ۳

 طرح 308 به قطعی پرداخت دالر میلیارد 3/22*
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 مبلغ به اسنادی اعتبار گشایش به موفق 1۳99 سال پایان تا طرح ۳14 شده، مالی تأمین فعال طرح ۳1۵ از

 بانک و عامل هایبانک همکاری با دالر میلیون 22۳۳1 معادل بلغیم نیز طرح ۳۰8 به و شده دالر میلیون 29۵22

 .است گرفته صورت قطعی پرداخت مرکزی

 هاطرح درصدی 66 پیشرفت *

 از صرفاً هاحطر این مالی پیشرفت میزان شده، مالی تامین فعال ارزی طرح ۳1۵ به تخصیصی منابع به توجه با

 .دش گزارش درصد 66 ،حدود1۳99 سال پایان تا مسدودی( به پرداختی مبالغ )نسبت صندوق منابع محل

 کردند؟ دریافت را ارزی منابع بیشتر ها بخش کدام *

 حوزه هایرحط به درصد 62 حدود شده، مسدود ارزی منابع دالر میلیون ۳۳9۵7 مجموع از ،1۳99 سال پایان تا

 7 حدود و معدن و صنعت بخش در فعال یهاطرح به نیز درصد ۳1 حدود و پتروشیمی و پاالیشگاه گاز، و نفت

  .است شده داده اختصاص اقتصادی بخشهای سایر به نیز درصد

  

 

 فعالیت سال 10 عملکرد *

 سپرده و عاملیت عنوان تحت مجموع در که دهدمی نشان 99 تا 9۰ سال از ملی توسعه صندوق ارزی عملکرد

 دالر میلیون 611 و ردمیلیا ۳9 میزان این از که شد منعقد دادقرار دالر میلیون ۳82 و میلیارد 12۳ بر بالغ گذاری

 .شدند مالی تامین هاطرح درصد ۳2 بنابراین گرفت. صورت طرح ۳64 برای مالی تامین

 یافته توسعه کمتر مناطق در ارزی منابع درصد 63 *
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 ؤسساتم به متعلق یاقتصاد هایبنگاه هایطرح به مربوط صندوق شده مسدود ارزی منابع درصد ۵۳ همچنین

 منابع ددرص 6۳ ضمنا است. تعاونی و خصوصی بخش هایطرح به مربوط نیز درصد 47 حدود و غیردولتی عمومی

 .است بوده یافته توسعه کمتر مناطق در متقاضی یهاطرح اختیار در صندوق مسدودی ارزی

 ملی توسعه صندوق ارزی گذاری سپرده بخش عملکرد *

 جرایا راستای در ملی توسعه صندوق ارزی منابع که است دیگری شیوه ارزی گذاریسپرده فارس گزارش به

 مقررات از خشیب تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون ۵7 ماده اجرای و کشور کل سنواتی هایبودجه تکالیف

 اعطای طریق از هاکبان این تا است یافته اختصاص پذیرسپرده هایبانک در ارزی گذاری سپرده به ،2 دولت مالی

 گاز، فت،ن بخش جمله از مرتبط هایفعالیت و هاطرح به را منابع این قراردادها، این چارچوب در تسهیالت

 .دهند تخصیص هابخش سایر و معدن و صنعت پتروشیمی،

  دالری میلیارد 7.2 ارزی گذاری سپرده *

 72۳9 بر الغب 1۳96 سال پایان تا 1۳91 سال از پذیر سپرده بانکهای در شده انجام ارزی گذاری سپرده مبلغ

 و رسیده ارز خصیصت مرحله به طرح 46 قالب در دالر میلیون ۵۵1۵ مبلغ معادل مقدار این از که بوده دالر میلیون

 هایطرح هب نیز درصد 2 حدود و گاز و نفت بخش طرحهای به درصدی 98 حدود تخصیصی، ارزی منابع مجموع از

 .است یافته اختصاص معدن و صنعت بخش

 مناطق در رصدد 2۳ از کمتر و یافته توسعه کمتر مناطق در یافته تخصیص مبلغ از درصد 77 حدود دیگر طرف از

 ها،بانک درخواست عدم بدلیل 1۳99 سال و 1۳98 و 1۳97 یهاسال در ضمنا است. شده هزینه برخوردار

 .نشد منعقد هابانک با وقصند منابع محل از ارزی گذاریسپرده قرارداد هیچگونه

 ارزی منابع مشمول هایطرح *

 اجرای طقهمن لحاظ از و پتروشیمی و گاز و نفت بخش در اقتصادی، بخش لحاظ از صندوق ارزی منابع ی عمده

 .است شده اعطا یافته توسعه کمتر مناطق در طرح،

 گشایش مرحله به متقاضیان، نفع به الفع یهاطرح شده مسدود ارزی منابع درصد 87 از بیش 1۳99 سال پایان تا

 .رسید قطعی پرداخت مرحله به نیز درصد 66 حدود و پوشش( )دریافت اعتبار

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14001118000254/%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF-23-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-40-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1
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 19-11-14۰۰ 11:2۰- فارس خبرگزاری

 سیزدهم دولت در پنبه و شکر در خودکفایی رسد/می تن میلیون 10 به آینده سال گندم تولید 23-6

 تن میلیون 1۰ به آینده سال در گندم تولید دشومی بینیپیش اینکه بیان با زیکشاور جهاد وزیر زراعت معاون

 .خورد خواهد رقم سیزدهم دولت در هم پنبه و شکر اساسی محصول دو در خودکفایی گفت: برسد،

 

 در امروز رزیکشاو جهاد وزارت زراعت امور معاون مهاجر علیرضا فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 در گندم ولیدت کرد، بینی پیش آینده سال در گندم تولید درباره فارس خبرنگار سئوال به پاسخ در خبری نشست

 خواهد تن یلیونم نیم و شش تا 6 به هم کشاورزان از گندم خرید میزان و برسد تومان میلیون 1۰ به آینده سال

 .رسید

 آینده سال یبرا گندم قیمت افزود: کنید، می داریخری قیمت چه به را کشاورزان گندم اینکه به پاسخ در وی

 .ستا شده تعیین تومان 7۵۰۰ کشاورزی جهاد وزیر ریاست به کشاورزی محصوالت گذاریقیمت شورای توسط

 تعیین گندم رایب را تومان 9۵۰۰ نرخ تلفیق کمیسیون اینکه به پاسخ در کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 کرده بینی پیش را قیمت این تومانی 42۰۰ نرخ ارز حذف احتمال اساس بر تلفیق میسیونک افزود: است، کرده

 .است قیمت کننده تعیین کشاورزی محصوالت گذاری قیمت شورای اما است

 کاهش تهگذش مدت طوالنی به نسبت درصد ۳۵ و گذشته سال به نسبت درصد ۳۰ اکنون بارش میزان افزود: وی

 .گذاشت خواهد تاثیر آبی و دیم گندم تولید روی دشومی بینی پیش و دارد

  عراق کشاورزی بخش با مذاکرات محورهای*

 بود؟ چه تهگذش روز دو در عراق در کشاورزی تیم مذاکره محور که فارس خبرنگار سوال به پاسخ در مهاجر *

 برای ها رفهتع روی تمذاکرا غذایی، دیپلماسی مبنای بر عمدتا عراق با ما کشاورزی های صحبت محورها گفت:

 .یابد می مهادا نه؟ یا باشد گمرک مقررات اساس بر صادراتی قوانین آیا اینکه و کشاورزی مبادالت افزایش

https://www.farsnews.ir/news/14001119000347/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

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

 سیزدهم دولت در پنبه و شکر در خودکفایی امکان*

 دولت در هپنب و شکر در کشور خودکفایی امکان گفت: نشست این در کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 تولید کارخانه ود و دهیم انتقال پاییزه کشت به را چغندرقند کشت هکتار هزار ۵۰ تنها اگر دارد، وجود سیزدهم

 .رسید خواهد خودکفایی به کشور کنیم اندازی راه کشور در شکر

 اصالح ربذو از فادهاست با و کنیم تقویت را پوشاک به تبدیل تا تولید های زنجیره باید هم پنبه مورد در همچنین

 .دارد وجود هم راهبردی بسیار محصول این در خودکفایی امکان تولید پر و شده

 دشومی اجرایی برنج در آینده سال از قراردادی کشاورزی*

 کشاورزی ماه فروردین از گفت: و دانست ضروری کشور در تولید افزایش برای را قراردادی کشاورزی مهاجر

 .دشومی آغاز کشور شمالی یهااستان در کتاره هزار 4۰ سطح در برنج قراردادی

 اردادیشکرقر کشت درصد 1۰۰ گفت: و کرد عنوان هکتار هزار 2۵۰ را کشور در قراردادی کشاورزی سطح وی

 .کنیم می شروع هم را برنج و پنبه و است

 نیازهای و نهاده امینت ازای به تا بندد می قرارداد دار کارخانه یا گذار سرمایه با کشاورز قراردادی کشاورزی در

 .بفروشد انددهکر تعیین که قیمتی به را خود محصول هم کشاورز محصول، تولید

 کشاورزی آبی نیاز تامین برای آب سازی شیرین*

 اما است رهزینهپ کار این :گفت و کرد عنوان کشاورزی آبی نیاز تامین برای اصلی راهکار را آب سازی شیرین وی

 .کنیم مینتا را کشاورزی بخش نیاز مورد آب بتوانیم دریا آب سازی شیرین با نزدیک آینده در امیدواریم

 وارد جدی یبآس کشاورزی محصوالت تولید به هاخشکسالی و گرفته قرار خشک بند کمر در ایران مهاجر گفته به

 .کندمی

 یابد می کاهش شیمیایی کود قیمت*

 می تالش که ریمدا شیمیایی کودهای قیمت درباره ای جلسه مروزا افزود کشاورزی جهاد وزارت زراعت امور معاون

 .شود تعدیل وپتاسه فسفاته کودهای قیمت تا کنیم

 و کنند ستفادها کود از کافی اندازه به کشاورزان که شده مانع گذشته یهاسال در کودها این گرانی افزود: وی

 .است شده تولید کاهش برای عاملی
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 داشته وجود ازته و فسفاته پتاسه، کودهای از استفاده بین تناسبی که است این ما دیگر هبرنام داد: ادامه مهاجر

 .دشومین محقق تولید افزایش هدف اینصورت غیر در باشد

 خبر لینک

 

 

 18:4۵ ،14۰۰ بهمن 21-ایرنا

 :خبرداد زنبورداری توسعه طرح مجری

 کشور زنبورداران به شکر تن هزار 20 تخصیص 24-6

 

 ب ورداری زن مصرف صرفا برای حمایتی شکر تن هزار 2۰ گفت: کشور زنبورداری توسعه طرح مجری - ایرنا - تهران

 .یافت اختصاص ایران دولتی بازرگانی شرکت سوی از کشور

 کیلو هر متقی با حمایتی شکر مقدار این :افزود «اکبرپور حسین » کشاورزی، جهاد وزارت پنجشنبه روز گزارش به

 حری ک ت ب رای  نی از  م ورد  ان رژی  ت امین  و عس ل  زنب ور  تغذیه و گذرانی زمستان ایبر تومان ۵۳۵ و هزار 12 گرم

 .گیردمی قرار زنبورداران اختیار در بهار فصل در ملکه زنبور ریزیتخم

 الی ات م درص د  9 احتساب با زنبورداران حمایتی شکر مصوب نرخ اظهارداشت: کشور زنبورداری توسعه طرح مجری

 .است شده تعیین غله شرکت انبار درب تحویل و افزوده ارزش بر

 دام ی  داتتولی   امور معاون هایگیریپی و کشاورزی جهاد وزیر دستور با زنبورداران حمایتی شکر کرد: تصریح وی

 .است کرده پیدا اختصاص

https://www.farsnews.ir/news/14001119000347/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84646653/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84646653/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/20/4/157221970.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/20/4/157221970.jpg
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 ب ا  و اییغ ذ  امنیت قرارگاه جلسه ششمین و پنجاه مصوبات (1) بند اساس بر حمایتی شکر تخصیص افزود: اکبرپور

  .است گرفته صورت زنبورداری حوزه در کنندگان تولید از حمایت و قیمت ثبات هدف

 امس ال  هما اسفند 2۵ تا را زنبورداران حمایتی شکر تن هزار 2۰ جذب مهلت کشور، زنبورداری توسعه طرح مجری

 .کرد عنوان

 می ان  آن توزی ع  ت ا  گرفت ه  ق رار  ه ا اس تان  ب ازار  تنظ یم  ک ارگروه  اختیار در یافته تخصیص شکر کرد: تصریح وی

 از حمای ت  س ازمان  مانند نظارتی هایدستگاه نظارت و کنترل با و کشاورزی جهاد هایسازمان طریق از زنبورداران

 آم ار  اس اس  ب ر  ه ا استان دامی بهبود معاونان و کشاورزی جهاد هایسازمان بازرسان کننده، تولید و کننده مصرف

 .شد خواهد توزیع زنبورداران عتبرم دفترچه و عسل زنبور هایکلنی

 خبر لینک

 

 

 1۵:21 ،14۰۰ بهمن 2۳-ایرنا

 :شد محقق انقالب معظم رهبر فرمان به لبیک در

 تبیین جهاد قرارگاه تشکیل در کشاورزی جهاد وزارت اقدام 25-6

 

 کشاورزی جهاد در ریجمهو رئیس امروز بیانات و اسالمی انقالب معظم رهبر اخیر تاکید راستای در - ایرنا - تهران

 .شد صادر وزیر توسط تبیین جهاد قرارگاه تشکیل فرمان

https://www.irna.ir/news/84646653/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84648629/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%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-%D8%AF%D8%B1-%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%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84648629/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%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-%D8%AF%D8%B1-%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%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/4/169459064.jpg?ts=1644665110263
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/4/169459064.jpg?ts=1644665110263
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 مشاور «ضازادهر علیرضا» حکمی طی «نژادساداتی جواد سید» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه روز گزارش به

 جهاد وزارت در تبیین دجها قرارگاه بیرد عنوان به را وزارتخانه این رسانی اطالع و عمومی روابط مرکز رئیس و وزیر

 .کرد منصوب زیکشاور

 انقالب ظممع رهبر توسط تبیین جهاد فرمان به توجه با است امید :است آمده چنین حکم این از قسمتی در 

 تبیین جهاد اهقرارگ تشکیل به نسبت فرمان این اجرای راستای در جمهوری محترم ریاست تاکید و العالی مدظله

 نسبت جموعهم از خارج و داخل هایظرفیت یتمام از استفاده جهت الزم هایریزیبرنامه و کشاورزی جهاد وزارت

 .نمایید رااج و مبذول را مهم فریضه این با ارتباط در الزم اقدامات خانه، وزارت دستاوردهای تبیین به

 خبر لینک

 

 

https://www.irna.ir/news/84648629/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%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-%D8%AF%D8%B1-%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%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86
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 هفتم: بخش 7

 مالی منابع تامین-یارانه



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

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

 14۰۰ بهمن 17-21:۳۵-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ مطرح صمت وزیر

 به آینده سال 3 تا هاگذاری سرمایه شده/عملیاتی صنعتی طرح 48 برای مناسب مالی تامین 1-7

 رسدمی نتیجه

 3 ات شده انجام صنعتی طرح 48 اجرایی عملیات آغاز برای امروز که گذاری سرمایه گفت: امین فاطمی

 .دشومی اقتصادی رشد جهش باعث و رسدمی نتیجه به آینده سال

 :داد پاسخ زیر سواالت به 21 خبری بخش در تجارت و معدن صنعت، وزیر امین فاطمی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 د؟شومی اجرا هایی حوزه چه در شده افتتاح امروز که صنعتی یهاطرح

 شده ریزی برنامه هاپروژه این مالی تامین برای که شد آغاز صنعتی پروژه 48 اجرایی عملیات امروز :امین فاطمی

 آن به رآخ تا انددهش افتتاح که روزی در چراکه ندشومی متوقف درصدی۵۰ تا 1۰ پیشرفت با هاپروژه بعضی است.

 .است نشده مشخص آن مالی برنامه و نشده فکر

 دهدمی را نوید این و انددهش کار وارد مالی هم دارند فنی توان هم که بورسی بزرگ های شرکت امروز یهاطرح در

 از و شود ازنمتو هم ها زنجیره شده سعیها طرح این شوند.در اجرایی شده ریزی برنامه زمان در هاپروژه این

 .کنیم نجایگزی را مفقوده های حلقه که برویم سمتی به و کنیم جلوگیری اشباع و تکراری گذاری ایهسرم

 دارد؟ کشور کالن اقتصاد بر تاثیری چه گذاری سرمایه از حجم این

 برای کرده ریگذا هدف دولت سد. ر می برداری بهره به آینده سال ۳ تا 2 ها گذاری سرمایه این :امین فاطمی

 سرمایه اگر د.شومی تامین خالی و موجود های ظرفیت تکمیل از عمدتا 14۰2 سال در درصد 8 ادیاقتص رشد

 .یمشومی افول دچار بعد به و 14۰۳ سال ندهیم انجام االن گذاری

https://www.yjc.news/fa/news/8053613/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8053613/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 برداری بهره به هک است زمانی کار اصل اما داشت خواهند اقتصادی رشد و اشتغال اندازی راه دوران درها طرح این

 .داشت خواهد همراه به اقتصادی رشد جهش شوند اندازی راه وقتی و برسد

 است؟ داده انجام اقدامی چه دولت میدان به خصوصی بخش آوردن برای

 اشتغالزایی صادرات، در مثال طور به بگذاریم اقتصاد در هایی اولویت یک باید دولتی بخش عوان به ما :امین فاطمی

 باید .کند حرکت دبتوان خصوصی بخش که کنیم تنظیم ای گونه به را قوائد و فعر را موانع باید گذاری؛ سرمایه و

 .باشیم داشته نظارت و کنیم تسهیل را امور

 دمیدانوار که دارد وجود خصوصی بخش حضور برای زیادی ظرفیت شود وارد دقیق دولت اگر ای حوزه هر در

 .دشومی

 خبر لینک

 

 

 8:44 ،14۰۰ بهمن 2۳-ایرنا

 شد بینیپیش کشور باغات اصالح طرح برای اعتبار تومان میلیارد هزار2 2-7

 

 طرح اجرای به ارهاش با جهادکشاورزی وزارت باغبانی معاونت مکانیزاسیون و برنامه و طرح مدیر -ایرنا- شهرکرد

 هزار 2 دیمیق باغات حاصال طرح اجرای برای آینده سال برای :گفت کشور در قدیمی باغات جایگزینی و اصالح

 .است شده بینیپیش تومان میلیارد

https://www.yjc.news/fa/news/8053613/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84645088/%DB%B2%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-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/15/4/156398349.jpg?ts=1577788293287
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/15/4/156398349.jpg?ts=1577788293287


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

18۳ http://awnrc.com/index.php  

 17 اعتباری و فنی هایکمک محل از گذشته سال افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز پوررستم شاهین

 .شد داده اختصاص قدیمی باغات اصالح طرح اجرای به تومان میلیارد 248 امسال و تومان میلیارد

 باغبانی حوزه و صادرات برای کشاورزی محصوالت تولید کانون مهمترین عنوان به باغات اکنونهم ت:داش اظهار وی

 درآمد ایشافز و محصول و تولید کیفیت در باغات اصالح طرح اجرای و است صادرات حوزه در بخش ترینمحوری

 .است اثرگذار کشاورزان

 از استفاده سطح، حدوا در عملکرد بردن باال در متراکم کشت هتوسع باغات، اصالح باغبانی، توسعه افزود: پوررستم

 محصوالت تکیفی باالبردن و باغبانی بخش در مخاطرات کاهش برای سایبان از استفاده آبیاری، نوین سیستم

 .است کشور در باغبانی حوزه در اقدام دست در هایبرنامه مهمترین از تولیدی

 به نزدیک صولمح برداشت حوزه در و بوده ضعیف بسیار حاضر حال در کشور باغات مکانیزاسیون افزود: پوررستم

 .است صفر

 تولیدکننده هایکتشر با مذاکراتی تاکنون گذشته سال از باغبانی حوزه در مکانیزاسیون توسعه برای وی، گفته به

 .شود داده ارتقا ار باغبانی حوزه مکانیزاسیون ضریب تا شده انجام باغبانی تراکتورهای و ادوات ابزار،

 فواصل دننکر رعایت باغات، حد از بیش تراکم درختان، کاشت نحوه و باغات وضعیت اکنوناظهارداشت:هم وی

 شده باغبانی زهحو در مکانیزاسیون طرح اجرای برای مانعی کشاورزی ادوات و ابزار تراکتور، حرکت برای مناسب

 .است

 سم و باغ احداث هحوز در اکنون هم گفت: جهادکشاورزی وزارت باغبانی معاونت مکانیزاسیون و برنامه و طرح مدیر

 مکانیزاسیون هزاتتجی و وسایل و نوین باغداری هایروش از هرز علفهای با مقابله و درختان پایه زدن شخم پاشی،

 .تاس صفر به نزدیک مکانیزاسیون از استفاده محصول برداشت حوزه در که صورتی در شودمی استفاده

 توسعه با: گفت و کرد اشاره محصول برداشت زمان در باغبانی محصوالت ضایعات میزان بودن باال به وی

 نیرو بکارگیری برای باغداران هزینه همچنین و کم را ضایعات این توانمی محصول برداشت حوزه در مکانیزاسیون

 .داد کاهش را کار
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 احداث و صالحا و است پنجم یک زراعی حوزه به نسبت به نیباغبا حوزه در مکانیزاسیون رشد نسبت وی، گفته به

 .است ضروری کشور این در باغات

 خبر لینک

 

 

 1۳:14 ،14۰۰ بهمن 21-ایرنا

 :کرد اعالم کشاورزی جهاد وزیر معاون

 داد پیشنهاد تومانی میلیارد هزار 2 بسته مازندران زیکشاور برای دولت 3-7

 

 2 حدود دارد ناب کشاورزی جهاد وزارت گفت: کشاورزی جهاد وزیر منابع مدیریت و توسعه معاون - ایرنا - ساری

 مازندران کشاورزی به، شودمی تصویب مجلس در که ایبودجه مصوبات بر مازاد حمایتی بسته تومان میلیارد هزار

 .دهد اختصاص

 به که مازندران زیکشاور حوزه پروژه ۵9 همزمان افتتاح مراسم در پنجشنبه روز متکان اکبر علی، ایرنا گزارش به

 بخش نگذارا سرمایه حضور کشاورزی جهاد وزارت و دولت سیاست: افزود شد، انجام آمل در متمرکز صورت

 .یمکن می دنبال جد طور به را برنامه این که است کشاورزی اقتصاد توسعه شدن دولتی غیر و خصوصی

 های وزهپر اغلب منظور همین به: داد ادامه و کرد توصیف حمایتی کشاورزی توسعه برای را دولت نقش وی

  .بود واهدخ شکل چنین به نیز دیگر یهااستان در که است خصوصی بخش به مربوط مازندران در امروز افتتاحی

 که دارد نظر در ار بزرگی های پروزه مازندران استان کشاورزی توسعه برای دولت: گفت کشاورزی جهاد وزیر معاون

 .است اولویت در زهکشی حوزه در اراضی ساماندهی میان این در

https://www.irna.ir/news/84645088/%DB%B2%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-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84646159/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%B2-%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%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84646159/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%B2-%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%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/15/4/156397767.jpg?ts=1578137988837
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/15/4/156397767.jpg?ts=1578137988837
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 این در نهساال سوم و دوم کشت برای بستر ایجاد را مازندران کشاورزی اراضی زهکشی طرح اجرای از هدف وی

 .کرد اعالم اراضی

 نیروهای و )ص( نبیااال خاتم قرارگاه با مازندران کشاورزی اراضی زهکشی قرارداد حاضر حال در: داد توضیح متکان

  .شود اجرایی فاز وارد آینده سال از است شده مقرر و بسته مسلح

 1۵۰ وسعت در انمازندر شرق و هراز رودخانه دلتای، مرکزی اراضی در پروژه این نیز نخست مرحله در: افزود وی

 .شد خواهد اجرایی هکتار هزار

 های برنامه یگرد از نیز را ننوی آبیاری همچنین و دار شیب اراضی ساماندهی پروژه کشاورزی جهاد وزیر معاون

 سفر در بهمصو دریافت برای آن سند تنظیم حال در: گفت و کرد عنوان مازندران کشاورزی توسعه برای دولت

 .هستیم نزدیک آینده در مازندران به جمهوری رییس استانی

 وزیر معاون حضور با وزامر نتوما میلیون 6۳7 و میلیارد 2۵2 بر بالغ اعتباری با مازندران استان کشاورزی پروژه ۵9

 .دش افتتاح آمل در همزمان صورت به شهرستانی و استانی مسئوالن و مازندران استاندار، کشاورزی

 فجر هده کشاورزی یهاطرح برای گذاری سرمایه مجموع از، مازندران کشاورزی جهاد مسووالن اعالم طبق

 اعتبارات تومان یاردمیل پنج، ملی اعتبارات تومان میلیارد 1۰، تسهیالت محل از تومان میلیارد 48 حدود مازندران

 .است بوده کشاورزان شخصی آورده تومان میلیارد 189 و استانی

 خبر لینک 

 

 

 

 2۳-11-14۰۰ 1۳:2۵-فارس خبرگزاری

 جذب پیشتاز معدن و صنعت /توسعه صندوق از اشتغال تسهیالت میلیارد هزار 22 پرداخت 4-7

 منابع+جدول

 زااشتغال تتسهیال تومان میلیارد هزار 22 از بیش 99 تا 94 سال از دهدمی نشان ملی توسعه صندوق عملکرد

 .است بوده منابع جذب پیشتاز معدن و صنعت بخش و شده پرداخت

https://www.irna.ir/news/84646159/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%B2-%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%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001123000168/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-22-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14001123000168/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-22-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
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 هایطرح یالیر و ارزی منابع تامین منظور به ملی توسعه صندوق فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .شد پرداخته ریالی منابع تامین موضوع بخش این در و کندمی عالیتف اقتصادی

 اقتصادی، لفمخت بخشهای در تسهیالت دریافت متقاضی طرحهای ریالی منابع تأمین منظور به ملی توسعه صندوق

 نزد ریالی گذاریسپرده به 1۳94 سال از ریالی عاملیت قراردادهای بر عالوه و خود مقررات و قوانین با مطابق

 .کرد اقدام پذیر،سپرده بانکهای

 تسهیالت ارائه برای ملی توسعه صندوق قانونی تکالیف *

 قانون به وادم برخی الحاق قانون ۵2 ماده دارد اشاره آن به دهیتسهیالت برای صندوق این که موادی از یکی

 .است 2 دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم

 صندوق به دیورو منابع از شده موظف ملی توسعه صندوق ماده این حکم دمفا اجرای در و 1۳94 سال ابتدای از

 :سال هر در

 مؤسسات هب متعلق اقتصادی هایهبنگا و تعاونی و خصوصی بخشهای به تسهیالت پرداخت جهت را درصد 1۰ الف(

 و داخترپ صورت به متقاضی اهلیت و مالی و محیطی زیست فنی، توجیه دارای طرحهای به غیردولتی عمومی

 ادراتص و زیست محیط و طبیعی منابع تکمیلی، و تبدیلی صنایع کشاورزی، آب، بخش در ریالی بازپرداخت

 .کند گذاریسپرده داخلی خصوصی و دولتی بانکهای در کشاورزی محصوالت

 یطرحها تسهیالت پرداخت جهت مجددا وصولی اقساط و گذاریسپرده سود معتقدند ملی توسعه صندوق مسئوالن

 بانک وسطت قوانین براساس است ارزی صندوق منابع که آنجایی از همچنین یابد.می اختصاص بند این موضوع

 .شودمی ریال به تبدیل مرکزی
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 مؤسسات به متعلق اقتصادی بنگاههای و تعاونی و خصوصی بخشهای به تسهیالت پرداخت جهت را درصد 1۰ ب(

 و داختپر صورت به متقاضی اهلیت و مالی و محیطی زیست نی،ف توجیه دارای طرحهای به غیردولتی عمومی

 ساخت خشب استثنای به معدنی و صنعتی کاالهای صادرات و گردشگری معدن، صنعت، بخش در ریالی بازپرداخت

 .کند گذاریسپرده داخلی خصوصی و دولتی بانکهای در مسکن

 خمینی امام مدادا کمیته معرفی با و اشتغال عالی شورای سیاستگذاری با ماده این منابع از درصد پنج -1 تبصره

 توسعه به ککم و اشتغالزایی تسهیالت پرداخت جهت مرتبط اجرائی دستگاههای سایر و بهزیستی سازمان )ره(،

 تا حداکثر ر،مذکو منابع بر عالوه مکلفند عامل بانکهای و یابدمی تخصیص متوسط و کوچک خرد، کارهای و کسب

 .کنند پرداخت داخلی منابع محل از را آن برابر یک

 و بپذیرد مانتض عنوان به را هایارانه هدفمندی نقدی مبلغ پرداخت محضری، تعهد اخذ با است مجاز عامل بانک

 .یابدمی اختصاص ایثارگر افراد به مربوط طرحهای به مذکور منابع از درصد 1۵ همچنین

 در مصرف بازار هب مناسب عرضه و سالم قرمز گوشت تولید وری هبهر افزایش و تولید ساماندهی منظور به 2 تبصره

 بند منابع از رصدد واحد یک تولید، و تأمین زنجیره وریبهره افزایش و اصالح با عشایر دام پرواربندی طرح قالب

 توسعه زا حمایت صندوق معرفی با تا میگیرد قرار کشاورزی بانک اختیار در یکجا صورت به ماده این )ب(

 و شایرع پرواربندی و گذاریسرمایه هایطرح به تسهیالت صورت به عشایری تشکلهای و عشایر گذاریرمایهس

 .شود پرداخت مربوطه هایتشکل

 ایجاد منظور به 98 و 97 یهاسال سنواتی بودجه قانون 18 تبصره الف بند صندوق این قانونی تکالیف دیگر از

 کمک و سود انهیار شده اداره وجوه قالب در هدفمندی قانون 14 تبصره لجدو در داشت اجازه دولت بود. اشتغال

 .بدهد بالعوض

 و روستایی قمناط در پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت قانون شودمی استناد آن به که قانونی سومین

 .است عشایری

 شد؟ پرداخت تسهیالت میزان چه *
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 شدند. سهیالتت دریافت به موفق اقتصادی طرح هزار 9۰ حدود 99 سال پایان تا 94 سال از الحاق قانون محل از

 822 و هزار ۳8 زا بیش اینکه به توجه با یافت. اختصاص هاطرح این به تومان میلیارد 12۵ و هزار 24 گزارش طبق

 جذب زانمی 99 سال در شد. جذب یافته تخصیص اعتبار از درصد 62 که بودجه هاقرارداده کل جمع تومان میلیارد

 .است بوده طرح 192۰ برای درصد 27 منابع

 میلیارد 2۵7 هزار 1۰ طرح 7626 بر بالغ ،99 پایان تا 94 سال از دهدمی نشان نیز بودجه قانون 18 تبصره عملکرد

 .بود نشده ایجاد ملی توسعه صندوق برای تکلیفی 99 سال در همچنین یافت. تخصیص تسهیالت تومان

 

 روستایی اشتغال برای دالر اردمیلی 1.5 اختصاص *

 اشتغال توسعه و ادایج برای تومان میلیارد هزار 18 معادل دالر میلیارد 1.۵ ملی توسعه صندوق منابع از 97 سال

 .است شده بیان هاسال این در آن عملکرد که شد تصویب عشایری و روستایی

 قرارداد تومان دمیلیار 7۵1 و هزار 9 بر بالغ 99 سال پایان تا 94 سال از روستایی اشتغال و توسعه بخش برای

  .یافت تخصیص متقاضیان به تومان میلیارد 826 و هزار 6 میزان این از که شد منعقد

 مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت قانون اجرای در عامل بانکهای مصوب مبلغ مجموع همچنین

 ماده رعایت فرض با متقاضیان به یافته تخصیص مبالغ که است ریال اردمیلی هزار 1۳7 بر بالغ عشایری و روستایی
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 صورت به صندوق منابع و مالی موسسات داخلی منابع ۵۰ - ۵۰ برابر تلفیق بر مبنی قانون این اجرایی نامه آیین ۳

 .است شده گزارش درصد ۵۰

 از اقتصادی هایبخش تفکیک به ریالی گذاری سپرده قراردادهای جذب میزان و مبالغ ساالنه توزیع ذیل جدول در

 .شودمی مشاهده 99 سال پایان تا 94 سال

 صنایع رزی،کشاو و آب آن از پس و معدن و صنعت بخش به متعلق یافته تخصیص منابع بیشترین یهاسال این در

 از بیش تخصیصی منابع درصد 7۰ توانسته صنعت بخش است. گردشگری نهایت در و کشاروزی تکمیلی و تبدیلی

 .کند جذب را ریالی میلیارد هزار 2۰

 

 هزار 22 معادل درصد 6۵ که یافت تخصیصشده، یاد هایبخش به تومان میلیارد ۳82 و هزار ۳4 آمار براساس

 عتبارا میزان کمترین که است 99 سال به مربوط عملکرد ترینضعیف شد. پرداخت آن تومان میلیارد ۳48

 .شد جذب و تخصیص

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001123000168/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-22-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
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 14۰۰ بهمن 22-2۰:12- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ محقق امسال امسال ماهه 9 در

 صادراتی هایواحد به تسهیالت تومان میلیارد 3 و هزار 3 اعطای 5-7

 از بدیش  امسال ماهه 9 در )صمت( تجارت و معدن صنعت، وزارت برنامه و طرح معاونت گزارش اساس بر

 .است شده پرداخت صادراتی هایاحدو به فقره 158 قالب در تسهیالت تومان میلیارد 3 و هزار3

 یعن ی  که بود شده انجام تسهیالت نوع این دریافت برای نام ثبت مورد ۳۰6 مدت این در - جوان خبرنگاران باشگاه

  .شدند تسهیالت دریافت به موفق مدت این در متقاضیان درصد ۵1.6 حدود

 س هیالت ت بیش ترین  ته ران  ،ه ا استان بین از نیز، شده منتشر امسال ماهه هشت در که اطالعات جزئیات اساس بر

 نی ز  ردن د ک دریافت را تسهیالت کمترین که ییهااستان مورد در است. داده اختصاص خود به را صادراتی واحدهای

 و هگیلوی ه ک بلوچس تان،  و سیستان یالم،ا شمالی، خراسان اردبیل، شامل استان شش ،هااستان بین از که گفت باید

  .نکردند دریافت تسهیالتی هیچ مازندران و بویراحمد

 هم امسال ذرآ آخر تا 1۳99 خرداد یعنی آن اعطای آغاز از صادراتی واحدهای به تسهیالت به مربوط اطالعات البته

  .ستا شده پرداخت فقره 2۳2 بقال در تومان میلیارد 42۵6 از بیش مدت این در دهدمی نشان که شده منتشر

 ب رای  ه ا آن از م ورد  ۳1۳ ک ه  ب ود  ش ده  انج ام  تسهیالت این دریافت برای نام ثبت فقره ۵86 شده یاد مدت طی

 راتیص اد  واح دهای  ب ه  تس هیالت  فق ره  2۳2 ام ا  ش دند،  معرفی هابانک به تومان میلیارد 6۳91 از بیش دریافت

  .شدند تسهیالت این دریافت به موفق یانمتقاض درصد ۳9.6 حدود یعنی شد، پرداخت

https://www.yjc.news/fa/news/8058416/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3-%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%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
http://www.yjc.news/
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 س ال، ام آب ان  ت ا  گذش ته  س ال  خرداد از که دهدمی نشان نیز امسال ماهه هشت در شده منتشر اطالعات جزئیات

 شمالی، اسانخر اردبیل، استان شش به اما کردند، دریافت را تسهیالت بیشترین شرقی آذربایجان و اصفهان تهران،

 .است نیافته اختصاص تسهیالتی هیچ مازندران و بویراحمد و کهگیلویه ستان،بلوچ و سیستان ایالم،

 صادراتی تسهیالت پرداخت نحوه جزئیات

 التتس هی  پرداخ ت  فرآین د  در تس ریع  و تس هیل  همچنین و صادراتی اهداف تحقق برای منابع هدایت راستای در

 ن ابع م مح ل  از موص وف  بسته تسهیالت اعطای یکپارچه سامانه صادراتی،– تولیدی واحدهای به گردش در سرمایه

 تجارت و معدن صنعت، وزارت یاب بهین سایت در قرارداد طرف عامل های بانک منابع تلفیق و ملی توسعه صندوق

 ایکش وره  ب ه  دار اولوی ت  محص والت  ص ادارت  برای اقدام این است. شده اندازیراه www.behinyab.ir آدرس به

 .است شده انجام هدف

 ب ه  ایی د ت از پ س  و گرفته قرار پردازش مورد خودکار صورت به مذکور، سامانه در ثبت از پس متقاضیان ستدرخوا

 مل ی  ج ارت، ت آف رین،  کار خاورمیانه، تعاون، توسعه معدن، و صنعت ایران، صادرات )توسعه عامل هایبانک از یکی

 پرداخ ت  و بتص وی  جه ت  پارسیان( و کشاورزی ،ونزوئال و ایران مشترک بانک ایران، صادرات کارگران، رفاه ایران،

 ۵۰ تنس ب  ب ه  تلفیقی بصورت موصوف بسته تسهیالت برای شده گرفته نظر در منابع شد. خواهد ارسال تسهیالت

 ن رخ  نمی انگی  ص ورت  به تسهیالت سود نرخ و بوده عامل بانک منابع درصد ۵۰ و ملی توسعه صندوق منابع درصد

 .است اعتبار و پول شورای مصوب سود نرخ و لیم توسعه صندوق تسهیالت سود

 شخاصا صادارتی،-تولیدی واحدهای کشوری، هایاولویت کاالیی، هایاولویت براساس تسهیالت اعطای هایاولویت

 رفت ه گ نظ ر  در کشاورزی محصوالت و منتخب صنایع در ارزش زنجیره توسعه طریق از کاال صادرکنندگان حقوقی،

 .است شده

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8058416/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B3-%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%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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 هشتم: بخش 8

 یرنوآو و تحقیقات همایش،
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 17:44 ،14۰۰ بهمن 18 - ایرنا

 :داد خبر دیم کشاورزی تحقیقات موسسه رییس

 دیم جو و گندم بذری هایهسته درصدی 1۵۰ افزایش 1-8

 

 جو و گندم بذری های هسته درصدی 1۵۰ افزایش از کشور دیم کشاورزی تحقیقات موسسه رییس - ایرنا - تهران

 .داد خبر کشور در دیم

 و حبوبات بذری هایهسته تولید :افزود «علیزاده خشنود » کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 جاری الس در کشور دیمزارهای در تولید جهش طرح اهداف تحقق برای درصد 2۵۰ به نزدیک جایگزین محصوالت

 .است داشته افزایش

 و ایهپ نقش زراعی محصوالت بذری هایهسته تولید داشت:اظهار کشور دیم کشاورزی تحقیقات موسسه رییس

 .دارد تولید جهش طرح اهداف تحقق در زیربنایی

 و داشته افزایش درصد 1۵۰ یک هر جو، و گندم 1 پرورشی بذر تولید زارها،دیم در تولید جهش برنامه در گفت: وی

 .است رسیده 1۰۰ حدود به تن 4۰ متوسط از تولید گندم مورد در

 مطابق شده، بینیپیش سطوح پوشش برای زارهادیم در تولید جهش طرح اجرای سال پنج طی کرد: تصریح زادهعلی

 ،1 پرورشی ذریب طبقات در ای علوفه گیاهان و روغنی های دانه حبوبات، غالت، محصوالت بذور مدون، برنامه یک

 .شود تولید باید شده گواهی و مادری طبقات آن، مطابق و یابدمی افزایش ۳ پرورشی و 2 پرورشی

 و دیم زیکشاور تحقیقات موسسه مستقیم نظر زیر ۳ پرورشی و 2 پرورشی ،1 پرورشی بذری طبقات افزود: وی

 .رسدمی تولید به اجرا بخش و خصوصی بخش کمک با شده گواهی و مادری طبقات

https://www.irna.ir/news/84642526/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84642526/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/24/4/156649198.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/24/4/156649198.jpg
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 طرح تصویب با :گفت دارد، وجود بذر تولید برای مدون برنامه یک زراعت، معاونت حمایت با که این بیان با وی

 و اجرا بخش در لیم اهتمام و همگرایی و )ه( امام فرمان اجرایی ستاد پشتیبانی کشور، زارهایدیم در تولید جهش

 .کنیممی دنبال ترمنسجم و ترجدی را بذر تولید تحقیقات،

 بذری هایتههس تولید روند موسسه، این برآوردهای طبق کرد: اعالم کشور دیم کشاورزی تحقیقات موسسه رییس

 .است زارهادیم در تولید افزایش طرح اهداف با منطبق

 و بذور این ازیر است، موسسه این عهده بر هم فنی پشتیبانی بذری، هایهسته تولید بر عالوه اظهارداشت: وی

 مورد فنی هایالعملدستور و زراعی هایبسته با همراه که شوندمی وریبهره و عملکرد افزایش به منجر زمانی ارقام،

 .بگیرند قرار استفاده

 اساس بر و ای وفهعل گیاهان و روغنی هایدانه حبوبات، غالت، برای تفکیک به هادستورالعمل این افزود: علیزاده

 .است گرفته قرار هااستان اختیار در و بروزرسانی علمی هاییافته آخرین

 بخش کمک با که ایمکرده تدوین نیز الگویی مزارع و ترویجی هایبرنامه ر،بذو این داشت و کشت برای گفت: وی

 .شودمی ارایه کارشناسان و کشاورزان به اجرا

 که شده مادهآ ترویجی کوتاه پیامک ۳۰۰ راستا، این در کرد: اضافه کشور دیم کشاورزی تحقیقات موسسه رییس

 .ایمداده قرار کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان جتروی معاونت اختیار در رسانیاطالع و انتشار برای

 کوتاه هایتوصیه و هاعبارت داشت: اظهار مجازی هایشبکه و هارسانپیام هایظرفیت از استفاده به اشاره با وی

 کمک با خیز دیم یهااستان در فعال اجتماعی هایشبکه طریق از زارهادیم در بذور داشت و کاشت برای ترویجی

 .شودمی ارسال برداران بهره به زارها دیم در تولید جهش طرح اجرای در همکاران

 خبر لینک

 

 

 1۳:۵4 ،14۰۰ بهمن 19 - ایرنا

 :داد خبر کشاورزی جهاد وزارت نانو فناوری راهبردی کمیته دبیر

 کشاورزی محصول 11 به مقیاس نانو نماد اعطای 2-8

https://www.irna.ir/news/84642526/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84643514/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84643514/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 16 نانو، فناوری عهتوس ویژه ستاد در گفت: کشاورزی جهاد وزارت نانو فناوری راهبردی کمیته دبیر -اایرن -تهران

 .اندکرده دریافت را مقیاس نانو نماد و ثبت حوزه این در محصول 11 و کشاورزی حوزه در شرکت

 برنامه و ها تاولوی اهم برشمردن با «جهانشاهی محسن» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبهسه روز گزارش به

 در شاورزیک ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان محققان و تحقیقاتی هایموسسه ویژه نقش بر کمیته، این های

 .کرد تاکید غذایی امنیت تامین و کشور کشاورزی در نانو نفوذ ضریب ارتقای

 ریاست هایریفناو دفتر در نانو دستا تشکیل با زمانهم کشاورزی جهاد وزارت نانو فناوری کمیته افزود: وی

 و موزشآ ترویج، حوزه در 9۰ دهه در آن های برنامه تمرکز عمده و شد اندازی راه 1۳84 سال در جمهوری

 .شد روزرسانیبه آن تقویت برای ریزی برنامه که است بوده هاهمایش برگزاری

 حوزه داشت: اظهار نو،نا ستاد های اولویت اهم به اشاره با کشاورزی، جهاد وزارت نانو فناوری راهبردی کمیته دبیر

 این در ونتاکن گذشته ساله 1۰ در که است نانو ستاد مهم هایاولویت از انرژی و زیست محیط و آب سالمت،

 .است شده کار خوب هازمینه

 به خطاب دیدار ینا در انقالب معظم رهبر گفت: و کرد اشاره انقالب معظم رهبر با نانو ستاد اعضای دیدار به وی

 برای را ایویژه اولویت ام» فرمودند باشد، هااولویت از باید کشاورزی در نانو رسوخ اینکه بیان با نانو، ستاد اعضای

 فراگیر صنعت یک و است کشاورزی به وابسته مردم غذای که چرا شویممی قائل کشاورزی در فناوری نانو کاربرد

 «.دشومی محسوب

 شده، دیده نانو وریفنا حوزه در محصوالت از تعدادی تولید و پژوهش ،9۰ دهه ابتدای از که این بیان با جهانشاهی

 باید رودمی پیش رشد این با جمعیت وقتی است، شده برداشته خوبی هایگام امروز به تا راستا این در کرد:تصریح

 دو ضایعات از جلوگیری و وریبهره فزایشا بین، این در و کنیم استفاده مطلوب حوزه دو در نوین هایفناوری از

 .است کلیدی بسیار بحث

 از هایی برنامه افزود: و داد قرار اشاره مورد را کشاورزی جهاد وزارت نانو فناوری راهبردی کمیته هایبرنامه وی،

 تولید شمند،هو زیستی ذرات نانو از استفاده با سیلوها در ماه 6 تا برداشت از پس گندم ماندگاری افزایش قبیل

 ضایعات از زیست محیط دوستدار نانو بندهایبسته دوساله، ماندگاری با امولسیونی نانو شده فرموله زیستی سموم

 هایپساب تصفیه رهش،آهسته نانوسموم تولید آب، زیر گندم حفظ برای نانویی پالستیکی سیلوهای کشاورزی،

 است انجام دست در طیور و دام حوزه در هاواکسن نانو و نانوداروها ،کشاورزی برای نانو فناوری از استفاده با مختلف
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 مردم برای خوب بسیار اخبار نویدبخش 14۰4 سال تا جدید تیم حضور و عزیران همه کمک با بتوانیم امیدواریم که

 .باشیم ایران عزیز

 ترویج و وزشآم تحقیقات، مانساز گیریشکل تاریخ بر مروری ضمن کشاورزی جهاد وزارت نانو کمیته رییس نایب

 در دانشیار نفر ۳۰۰ از بیش و تمام استاد نفر ۵۵ شامل علمی هیات عضو نفر هزار 2 تقریبا داشت: بیان کشاورزی

 کیفیت نظرم از هم و کمیت منظر از هم آمار این که دارند حضور کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان

 .است فاخر

 آموزش و رماند بهداشت، وزارت و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت با جهادکشاورزی زارتو که تفاوتی گفت: وی

 حوزه در هم اند.میدانی و مهارتی محققان وزارتخانه، این پژوهشگران و محققان عمده که است این دارد پزشکی

 در شده انجام هایفعالیت از زیادی بخش بازار. و صنعت و فناوری حوزه در هم و دارند آتش بر دستی علم تولید

 بهره هم هااهدانشگ علمی هاییافته از چه اگر است، وزارتخانه این محققان خود دسترنج کشاورزی جهاد وزارت

 .بریممی

 با مساوی دانایی لزوما کنیم،می تربیت دانا دانشجوی کشوری، اول تراز هایدانشگاه در ما کرد: تصریح جهانشاهی

 هایدانشگاه از ایزنجیره بینیدمی علوم وزارت همان در است. فناوری جنس از توانایی که الیح در نیست توانایی

 هاآن به بانقال معظم رهبر تعبیر به شوندمی تربیت هادانشگاه این در که دانشجویانی و دارید هم مهارتی

 و است شده تجمیع جهادکشاورزی رتوزا تحقیقات مراکز در توانایی و دانش گویند؛می ماهر پنجه آموختهدانش

 دانش رزم روی هم که هستند نخبگانی همه کنندمی فعالیت مراکز این در که محققانی و علمی هیات اعضای

 .ماهرند پنجه هم و کنندمی حرکت

 های انجمن و ها پژوهشگاه تحقیقاتی، مراکز موسسات، کشاورزی جهاد وزارت در داشت: اظهار مسوول مقام این

 امیدوارم ما و تنیس کافی اما است خوب بسیار که شده انجام تاکنون نیز خوبی هایتالش دارد، وجود زیادی علمی

 .برسیم نظام و یکشاورز جهاد وزارت عالی اهداف به بتوانیم 14۰4 افق تا داریم تدوین دست در که ایبرنامه در

 علم، تولید کرد: خاطرنشان و ارزیابی مطلوب را ریفناو و علم تولید حوزه در جهادکشاورزی وزارت عملکرد وی

 بازار و صنعت سمت به رفتن برای اما برویم. بازار و صنعت فناوری، سمت به باید ما و است ارزش زنجیره اول حلقه

 رییس و وزیر معاون و جهادکشاورزی وزیر حضور ویژه به جدید تیم با کنممی احساس و طلبدمی بلندی همت
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 گام که دارد وجود نوین هایفناوری مباحث به مثبتی بسیار رویکرد کشاورزی، ترویج و آموزش قیقات،تح سازمان

 .است شده برداشته نیز خوبی های

 و صنعت فناوری، به آن تبدیل و علم تولید با که است این ما ماموریت گفت: کشاورزی جهاد وزارت نانو کمیته دبیر

 اهتمام آن بر 14۰4 افق تا اول گام در که است ایبرنامه این و ببینیم مردم سفره رد را علم تولید این نتیجه بازار،

 .داشت خواهیم

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84643514/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%85%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 م:نه بخش 9

 خدمات / تضمینی خرید
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 14۰۰ بهمن 2۰-۰۵:4۵- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 است بررسی حال در گندم تضمینی خرید قیمت اصالح 1-9

 یشافزا باید گندم تضمینی خرید قیمت ارز، نرخ تخصیص تغییر با گفت: گندمکاران ملی بنیاد رئیس

 .است برگزاری حال در کارشناسی جلسات وجود این با که یابد

 آینده سال در گندم تضمینی خرید اعتبار تامین برای تلفیق کمیسیون گفت: هاشمی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 قیمت گندمکاران، ملی بنیاد رئیس گفته به .نرود هرز دام خوراک سمت به تولیدی گندم تا است گذاشته مبنایی

 باقی تومان ۵۰۰ و هزار 7 نهاده واردات به ترجیحی ارز تخصیص استمرار صورت در گندم کیلو هر تضمینی خرید

 خرید قیمت دامی، هاینهاده ارز تخصیص تغییر با شود. اصالح باید گندم نرخ صورت این غیر در ماند، می

 .باشند داشته تمایل گندم کشت به نسبت کشاورزان تا شود اصالح باید بالجبار گندم تضمینی

 گندم ضمینیت خرید قیمت مبنای دامی، هاینهاده ارز نرخ تخصیص تغییر با تلفیق کمیسیون گرچه گفت: هاشمی

 شدن جدی با .تاس برگزاری حال در نرخ تعیین برای کارشناسی جلسات اما کرده، اعالم تومان ۵۰۰ و هزار 9 را

 خواستار سالمیا شورای مجلس رئیس به ای نامه طی گندمکاران ملی بنیاد دی، ابتدای از ارز نرخ تخصیص تغییر

 رغبت و تولیدی گندم رفت هدر احتمال دامی هاینهاده نرخ افزایش با که چرا شد، دمگن تضمینی خرید نرخ اصالح

 ملی نیادب اعالمی آمار بنابر .یابد می کاهش گندم و افزایش ذرت و جو نظیر محصوالتی کشت به کشاورزان

 دی مناسب هایبارش وجود با که رسیده هکتار میلیون 6 به امسال زراعی سال در گندم زیرکشت سطح گندمکاران

 .نیست انتظار از دور خودکفایی تحقق بهار و زمستان پایانی ماه در آن استمرار و بهمن و

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8054515/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8054515/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

2۰۰ http://awnrc.com/index.php  

 

 

 

 هم:د بخش 10

 سالمت



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

2۰1 http://awnrc.com/index.php  

 16:4۵ ،14۰۰ بهمن 17-ایرنا

 امسال ماهدی در سنتی نان انواع درصدی 86.1 کیفیت نمره 1-10

 
 و هزار 9 اریج سال ماهه 1۰ طی گفت: ایران دولتی بازرگانی شرکت غالت هایپژوهش مرکز رییس -ایرنا -تهران

 گزارش درصد 86.1 هانان نوع این کیفیت متوسط که است گرفته قرار بررسی مورد سنتی نان انواع نمونه 796

 .دارد قرار خوب کیفیت محدوده در و شده

 نان انواع یفیتک سنجش در افزود: «نصر حیدرعلی» ایران، دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 88 بربری ننا درصد، 88 سنگک نان کیفیت میانگین آمده، دست به کشور سرتاسر در اهنان نمونه از که سنتی

 .است گزارش سال از ماه 1۰ برای درصد 87 لواش نان و درصد 82 تافتون نان ردصد،

 کیفیت نجشس از آمده دست به اعداد کرد:خاطرنشان ایران دولتی بازرگانی شرکت غالت هایپژوهش مرکز رییس

 .دهدمی نشان را خوب کیفیت محدوده سنتی نان انواع

 .است ردهک طی را ثابتی روند گذشته، سال به نسبت جاریسال در تولیدی نان انواع کیفیت کرد:اضافه نصر

 .ادد خبر کشور در لواش و تافتون بربری، سنگک، نان PH نمونه 191 و هزار 9 آزمایش از همچنین وی

 بربری انن ،۵.6 سنگک نان PH میانگین داشت:بیان ایران دولتی زرگانیبا شرکت غالت هایپژوهش مرکز رییس

 .دارد قرار 6 و پنج اعداد محدوده در آن استاندارد و است بوده درصد 6 کدام هر لواش و تافتون نان و ۵.7

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84641000/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B8%DB%B6-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/24/4/168908781.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/24/4/168908781.jpg
https://www.irna.ir/news/84641000/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%B8%DB%B6-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84
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 شیالت
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 14:۰9 ،14۰۰ بهمن 18-ایرنا

 شد صید گیالن سواحل در کیلکا تن هزار پنج بر بالغ 1-11

 

 پنج جاری سال ماه دی پایان تا شدند موفق کیلکاگیر صیادان اینکه بیان با گیالن شیالت یرکلمد – ایرنا – انزلی

 درصد 9 قبل لسا مشابه مدت به نسبت مقدار این :گفت کنند، صید گیالن سواحل در کیلکا تن 469 و هزار

 .است داشته افزایش

 به تن ۳1۰ و زاره پنج صید مقدار این از شت:دا اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در دوشنبه روز مدبری عظیم

 .است رسیده انسانی مصرف به آن تن 161 و پودری مصرف

 در کیلکا صید رشد اصلی علت افزود: و کرد اعالم ریال میلیارد ۳2۰ را صید مقدار این ناخالص فروش ارزش وی

 .است دریاروی درصدی پنج افزایش گیالن،

 مشغول یادیص فعالیت به آن در نفر 24۰ حدود که است کیلکاگیر صیادی اورشن فروند ۳۰ دارای گیالن استان

 خرداد 2۰ از اهیانم کیلکا صید میشوند. صید نور به مجهز شکل قیفی تورهای از استفاده با ماهیان کیلکا .هستند

 شد آغاز 14۰۰ ماه

 پروتئین، زا سرشار گرم( 1۰ ات 7 وزن و متر سانتی1۰ تا 7 متوسط طول )به کوچک بسیار جثه با کیلکا ماهی

 خزر دریای رد معمولی کیلکا ماهی و درشت چشم آنچووی، کیلکا ماهی گونه سه تاکنون است. کلسیم و ویتامین

 .است شده گزارش

 فرمانده ند.گرد می پراکنده هوا شدن تاریک با و دشومی یافت متراکم گله صورت به روز طول در کیلکا ماهی

 کیلکا ماهی های هگل تعقیب عملیات یاب ماهی دستگاه از استفاده با هوا شدن تاریک از قبل کیلکا صید شناورهای

 .دهدمی انجام را

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84642041/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%A7-%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
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/07/4/169440046.jpg?ts=1644230075527
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/07/4/169440046.jpg?ts=1644230075527
https://www.irna.ir/news/84642041/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%DA%A9%D8%A7-%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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 14:48 ،14۰۰ بهمن 19 - ایرنا

 وری؛جمهم ریاست فناوری و علمی معاونت حمایت با

 شد فراهم سال در ماهی بچه قطعه میلیون 10 تولید ظرفیت 2-11

 تومانی یونمیل 7۰۰ و میلیارد یک تسهیالت اعطای با جمهوریریاست فناوری و علمی معاونت - ایرنا -تهران

 .کرد فراهم سال در را ماهی بچه قطعه میلیون 1۰ تولید ملی کالن طرح توسعه هایزمینه

 شرکت یک توسط شورک در ماهی بچه تولید و مولد بانک ایجاد با ایرنا، آموزش و علم گروه شنبه سه روز گزارش به

 ارزی جوییصرفه توجهی قابل مقادیر ساالنه غذایی، امنیت زنجیره تامین ضمن ماهی پرورش زمینه در فعال فناور

 .خورد می رقم

 بخش در شود،می انجام هاحلقه این برای که هاییفعالیت :گفت فناور شرکت این مدیرعامل یوسفی حسین

 .است سرینر مرحله به رسیدن تا ماهیان بچه نگهداری بخش در و الرو تامین منظور به تکثیر و مولدسازی

 دریایی هایقفس در ماهی پرورش مداربسته، سیستم شامل که ماهی پرورش هایسیستم در پرواربندی افزود: وی

 دیگر از نیز زاربا در عرضه جهت مناسب سایز به رسیدن تا است، خاکی استخرهای متراکمنیمه و متراکم سیستم یا

 .آیدمی حساب به یماه تولید زنجیره اصلی هایحلقه

 صنعت این اساسی هایچالش از یکی را تولید نهاده تامین و مولد بانک ایجاد ادامه در ماهی پرورش حوزه فعال این

 مشکالت لجستیکی، هایپیچیدگی جهت به وابستگی، بحث بر عالوه نهاده تامین مساله :کرد خاطرنشان و دانست

 بازار از بخشی رایب تولید نهاده تامین و مولد بانک ایجاد در اول گام طرح، این در که کندمی تحمیل را مضاعفی

 .است شده برداشته هدف

 1۰ ظرفیت از ماهی پرورش مرکز این اظهارداشت: یوسفی جمهوری، ریاست فناوری و علمی نتمعاو اعالم اساس بر

 ماهیان چریه ساخت و دریا در ماهی پرورش حاضر حال در و است شده برخوردار سال در ماهی بچه قطعه میلیون

 معاونت این داد: امهاد وی .است نیاز زمان سال سه به ماهی بچه تولید چرخه اندازیراه تا و است شده آغاز دریایی

 .کرد فراهم را ریفناو ملی کالن طرح این توسعه هایزمینه تومانی، میلیون 7۰۰ و میلیارد یک تسهیالت اعطای با

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84643503/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84643503/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84643503/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 8:۵4 ،14۰۰ بهمن 21-ایرنا

 :دانشگاه استاد

 خزر ماهیان ذخایر کاهش بر گیالن آبی هایپهنه آلودگی مخرب تاثیر 3-11

 در آلودگی وندر افزایش به نسبت هشدار با شیالت و طبیعی منابع کارشناس و دانشگاه استاد - ایرنا - انزلی

 دریا در یانماه ذخایر شده موجب ها آلودگی این گفت: گیالن هایتاالب و خزر دریای به منتهی آبی هایپهنه

 .کرد مشاهده توانمی گیالنی صیادان صید سبد در را آن نتیجه که یابد کاهش

 ماهیان انواع نت 8۵۰ از بیش امسال دشومی ماه بهمن 1۳ به مربوط البته که آمار آخرین طبق ایرنا، گزارش به

 رشد لقب سال به نسبت کمی لحاظ از که شد صید گیالن استان محدوده در خزر دریای پهنه از استخوانی

 از کیلکا ماهی نت ۵۰۰ و هزار پنج حدود امسال دیماه تاپایان گیالنی صیادان براین عالوه است. داشته درصدی۵

  .شد ثبت درصدی 9 رشد نیز مورد این در که کردند صید خزر دریای

 شیالت ئوالنمس گفته طبق زیرا نیست خزر دریای در ماهی ذخایر میزان افزایش معنای به درصدی رشد این اما

 شیالت مدیرکل المث برای است. شده حاصل دریاروی و اندازی( اندازی)تورپره افزایش طریق از صید میزان افزایش

 افزایش خزر، دریای رد ماهیان ذخایر کاهش تایید بر عالوه ایرنا خبرنگار با مصاحبه در امسال ماه بهمن 18 گیالن

  .کرد عنوان صید کاهش جبران برای صیادان دریاروی درصدی ۵ رشد از ناشی را کیلکا صید میزان

 صیادان هک کرد اشاره صید فصل نخست ماه به میتوان خزر دریای آبزیان ذخایر میزان کاهش بهتر درک برای

 به ماهیان یرذخا میزان کاهشی روند حال شدند. ماهیگیری به موفق کمتر درصد 2۰ گذشته سال به نسبت گیالنی

 دارد، خزر یستماکوس و آبی پهنه برای جدی آسیبی فقط نه صید، هایهزینه جبران برای دریانوردی افزایش همراه

  .است کرده مواجه تهدید با نیز را نشینان ساحل اقتصاد بلکه

 از یکی رناای خبرنگار با گو و گفت در پنجشنبه روز شیالت – طبیعی منابع تخصصی دکترای بحری هوشنگ امیر

 آبی منابع هایگیآلود بخش در داشت: اظهار و دانست آبی پهنه این آلودگی را خزر در ماهی ذخایر کاهش عوامل

 کنار در دهش احداث تجاری و صنعتی های سازه کشاورزی، های پساب خانگی، و صنعتی های فاضالب باید گیالن

 .شود بررسی جداگانه بصورت کدام هر آبی، های پهنه

 ایه فاضالب موارد بسیاری در اما ندشومی ضمنی تصفیه شهری های فاضالب دشومی اعالم اگرچه داد: ادامه وی

 های آلودگی دلیل به نیز صنعتی های فاضالب ریزند. می دریا و تاالب، رودخانه به مستقیم طور به نشده تصفیه

https://www.irna.ir/news/84642010/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84642010/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%B1
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 با سپتیک باالی هزینه علت به هاکارخانه صاحبان اما هستند خطرناک بسیار کادیوم و جیوه مانند سنگین فلزات

  .دهند می ادامه خود کار به و کرده خالی شانه مسئولیت بار زیر از جریمه پرداخت

 که خزر یدریا حاشیه کشورهای بلکه نیست ایران کشور مشکل تنها آبی های پهنه آلودگی کرد: تاکید بحری

 این کنار در انیانس جمعیت تراکم. اند سهیم امر این در نیز ریزد می خزر دریای به مستقیم طور به فاضالبشان

 است. کرده روروب خطر با را ماهیان از بسیاری اصلی زایشگاه عنوان به را ها تاالب و هارودخانه، ها پهنه

  کشاورزی سموم با ها تاالب و هارودخانه آلودگی

 دریا و هاودخانهر آلودگی در نیز کشاورزی هایفعالیت شده، ذکر موارد بر عالوه کرد: نشان خاطر شیالت کارشناس

 آبزیان از بسیاری و هاماهی گیریجفت و ریزیتخم با مصادف رعمزا کوددهی و سمپاشی مثال بطور. است تاثیرگذار

  .کندمی آلوده را ماهیان طبیعی زیستگاه آبی هایپهنه بر شیمیای کودهای و سموم این ورود و است

 برای دوم ماه 6 در و زنندمی صدمه هارودخانه به کشاورزی های فعالیت با اول ماه 6 طی کشاورزان گفت: بحری

 کرده وارد فشار آبی هایاکوسیستم به دریا در ماهی رویهبی و غیرمجاز صید با خانواده اقتصاد و بیشتر رآمدد کسب

 تغییر دستخوش گونه یک اگر کرد تاکید باید شود.می مواجه اختالل با حیات چرخه نتیجه در که زنندمی آسیب و

   .خورد خواهند ضربه تغییر این از هاگونه سایر شود

 هارودخانه حریم به تجاوز و رویهبی صید

 و کرد اعالم هارودخانه حریم به تجاوز و رویه بی صید را صیادان صید کاهش در بعدی عامل دانشگاه استاد این

 اخیر دهه چند در متاسفانه که است ماهیان باروری و ریزی تخم اصلی محل خزر حاشیه هایرودخانه داشت: اظهار

 .است شده غیرمجاز انصیاد حریص دندان طعمه

 ریاد نهایت در و ها تاالب، هارودخانه بزودی اقلیم تغییر مانند محیطی عوامل و انسانی مداخله با کرد: تصریح بحری

 و هارودخانه نابودی با یراحت به اما نیست آسانی چندان کار دریا بردن بین از اگرچه. شد خواهد نابود و رفته بین از

  .کشاند نابودی ورطه به را دریا انتو، میآبزی موجودات اصلی زایشگاه عنوان به ها تاالب

 ماسه و شن رویه بی برداشت اثر در هارودخانه بستر تخریب

 و شن رویه بی برداشت را ماهیان ذخایر کاهش در تاثیرگذار دیگر عامل شیالت – طبیعی منابع تخصصی دکترای

 برهمکنند می گذاری تخم بستر در سفید ماهی مانند ماهیان اکثر: داشت اظهار و کرد اعالم رودخانه بستر از ماسه

  .نشود هارودخانه وارد ریزی تخم برای ماهی شود موجب وکند می سلب ماهی از را آرامش، بستر زدن
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 اولیای قسمت هب را مهاجر هایماهی عبوری مسیر، صیادی برای سد و مانع ایجاد با ماهیگیران کرد: اضافه بحری

 سمت به ریاد از مثل تولید و گیری جفت برای بایست می که ییهاماهی نتیجه در وکنند می مسدود هارودخانه

 .ندشومی خارج اکوسیستم چرخه از ریزی تخم از قبل و شده صید مجاز غیر صیادان توسط بروند رودخانه

 و کرد اعالم رخز دریای ماهیان ذخایر یبازساز و حفظ را مشکالت این از خروج هایراه از یکی شیالت کارشناس

 شود سازی رها هیما بچه میلیونها اینکه؛ کند گذاری سرمایه بخش این در باید خزر دریای حوضه کشورهای: افزود

 مراکر توسط یالنگ استان در ماهیان ذخایر بازسازیکند. می کمک دریا نهایت در و هارودخانه بازسازی و احیا به

 .دشومی انجام خاویاری و استخوانی ماهیان رتکثی و بازسازی

 گفت: و کرد اعالم حقوقی مباحث در سنگین جرائم اعمال را صید کاهش با مقابله راهکار دومین دانشگاه استاد این

 زمینه نای در شود گرفته نظر در خاطیان برای سنگینی مجازات و شده روز به جرائم اگر حقوقی، بخش در

 .بود خواهد ترمناسب

 در ماه یورشهر جنوب میگو صیادان گفت: دریا جنوب در میگو صیادان خودجوش اقدام به اشاره با همچنین وی

 کمک یادر در میگو گونه حفظ به که کنندمی اجتناب صید هرگونه از روز 2۰ مدت به میگو ریزیتخم زمان

 قبیل این از ماتیاقدا شمالی یهااستان در صیادان زیاد جمعیت به توجه با است. صید افزایش آن نتیجه وکنند می

 .یافت دست جمعی اقدام این به انتومی جدی عزمی با اما است دشوار اندکی

 کرد اعالم فرهنگی راهکار یک را هاگونه سایر از غذایی استفاده و سال پایانی ایام در سفید ماهی کم مصرف بحری

 حداقل و مولد ماهی دخری از اجتناب با توانمی که است ماه اسفند اواخر سفید ماهی زادآوری زمان بهترین افزود: و

 نشان خاطر وی .شود دچار آزاد ماهی سرنوشت به سفید ماهی نداد اجازه و کرد کمک پروسه این به نر ماهی خرید

 اتادو و ابزار فروش و ورزشی ماهیگیری زمینه در هاآپاستارت الخصوصعلی مجازی فضای وجود همچنین کرد:

 خود نوع در هک کرده روانه طبیعی هایمحیط از آبزیان بیشتر هرچه برداشت سوی به را مشتاقان سیل ماهیگیری

 .گیرد صورت ویژه اهتمام موارد این کنترل به نسبت باید

  خبر لینک 

https://www.irna.ir/news/84642010/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B2%D8%B1
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 ازدهم:دو بخش 12

 هاردهفرآو و گوشت ،شیر
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 8:14 ،14۰۰ بهمن 17-ایرنا

 رسید برداریبهره به قصرقند در دامپروری و کشاورزی طرح 61 1-12

 

 و کشاورزی رحط 16 فجر دهه با همزمان گفت: بلوچستان و سیستان قصرقند کشاورزی جهاد مدیر -ایرنا -زاهدان

 .شد تتاحاف شهرستان این در علوی بنیاد مشارکت با دامپروری

 احداث کیلومتر چهار شامل هاطرح داشت:این اظهار ایرنا خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز رئیسی عبدالناصر

 واحد یک یمی،د بندسارهای مرمت و احیا مترمکعب هزار 4۵ قنات، رشته 6 وبازسازی مرمت عمومی، آبیاری کانال

 .است رأسی یکصد سبک دام پرورش جایگاه احداث و مرغ شتر پرورش جایگاه

 مصرف در جویی صرفه :افزود و داد خبر قصرقند در فشار کم و فشار تحت آبیاری سیستم هکتار 4۵ افتتاح از وی

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

 یریبکارگ مزایای از محصوالت کیفی و کمی افزایش و تمحصوال ترراحت برداشت انرژی، رفمص در جویی

 .است آبیاری نوین هایروش

 وجود دودیتیمح هیچ شهرستان این در آبیاری نوین هایسیستم اجرای برای افزود: قصرقند کشاورزی جهاد مدیر

 را نوین آبیاری هایسامانه اجرایی هزینه درصد 8۵ امر این به کشاورزان تشویق برای نیز دولت طوریکه به ندارد

 .کندمی پرداخت و تامین بالعوض بصورت

 اعتبار الری میلیارد 4۰ از بیش شهرستان این کشاورزی بخش طرح 16 اجرای برای مجموع در کرد: تصریح وی

 .است شده هزینه

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84640031/%D9%A1%DB%B6-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%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/r2/2022/02/04/4/169430034.jpg?ts=1643955824914
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/04/4/169430034.jpg?ts=1643955824914
https://www.irna.ir/news/84640031/%D9%A1%DB%B6-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF-%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
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 1۳:41 ،14۰۰ بهمن 19 - اایرن

 شودمی عرضه سال پایانی روزهای در مناسب قیمت با قرمز گوشت انواع 2-12

 با قرمز شتگو انواع عرضه از کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی کاالهای داخلی بازرگانی مدیر -ایرنا -تهران

 .داد خبر بازار تنظیم منظوربه سال پایانی روزهای در مناسب یهاقیمت

 زاربا تنظیم کارگروه یرتداب و تصمیمات درباره «زارع ابراهیم» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبهسه روز گزارش به

 محصوالت ظیمتن کارگروه تصمیمات آخرین اساس بر افزود: ماه، اسفند در بازار ثبات برای کشاورزی محصوالت

 گوسفند تگوش و کشور سراسر در گرم گوساله و منجمد گوساله منجمد، گوسفند قرمز گوشت شد مقرر کشاورزی

 .ودش توزیع نوروز ایام و سال پایانی روزهای در دام امور پشتیبانی شرکت توسط تهران سطح در گرم

 حدود نجمدم قرمز گوشت قیمت که کردبینی پیش کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی االهایک داخلی بازرگانی مدیر

 .شود عرضه بازار در گرم گوشت قیمت از کمتر درصد 1۵

 بر منجمد مرغ وشتگ داشت: هاراظ بود، خواهد عرضه قابل مناسب قیمت با نیز گرم قرمز گوشت اینکه بیان با زارع

 در نیز قرمز گوشت انواع قیمت و توزیع بازار در دام امور پشتیبانی شرکت توسط قبلی مصوب قیمت همان اساس

 .شودمی مصوب و نهایی زودیبه بازار تنظیم کارگروه

 ندارد وجود قرمز گوشت کمبود

 قرمز گوشت ضهعر و کشتار مازاد با امسال گفت: ندارد، وجود قرمز گوشت تامین در کمبودی اینکه بیان با وی

 محل از که رتیصو در و است داخل تولید گوشت خرید با اولویت استراتژیک، ذخایر تامین برای و هستیم روروبه

 .کندمی واردات به اقدام دام امور پشتیبانی شرکت نباشد، تامین امکان داخل تولید

 رد محصول موقع به عرضه اابزاره این از یکی و دارد کاالها قیمت کنترل برای ابزارهایی دولت اینکه به اشاره با زارع

 بازار تنظیم برای هاتشکل با مذاکره و همکاری طریق از کندمی تالش کشاورزی جهاد وزارت گفت: است، بازار

 .کند اقدام نوروز ایام در اساسی محصوالت

 هایشرکت هب جلساتی در وزارتخانه داد:ادامه کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی کاالهای داخلی بازرگانی مدیر

 .دهند کاهش را یشانهاقیمت داده پیشنهاد گوشت بندیهقطع

https://www.irna.ir/news/84643545/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 ایجاد مجازی، ضایف در پراکنی شایعه با دالالن کرد:تصریح قرمز، گوشت قیمت مورد در شایعات برخی درباره زارع

 اهداف به و نندک درآمدزایی و سازیقیمت خواهند می نوعی به بازار به آنان هجوم و مردم خرید تحریک و التهاب

 .هستند مشخص هاقیمت و نیستیم مواجه قرمز گوشت کمبود با کشور در که است درحالی این و برسند خود

 و تولید کشور در قرمز گوشت تن هزار 2۰۰ و میلیون یک سالیانه کشاورزی جهاد وزارت آمار طبق ایرنا، گزارش به

 .شودمی عرضه داخلی بازار به

 1۵۰ تا 1۰۰ بین گوسفندی و گوساله گوشت الشه کیلوگرم هر قیمت دهدمی نشان ایرنا خبرنگار میدانی بررسی

 .است تومان هزار 2۰۰ تا 16۰ بین تفکیکی و تومان هزار

 خبر لینک

 

 

 1۵:24 ،14۰۰ بهمن 2۰ - ایرنا

 شد افتتاح خوسف در مرغ شتر و دام صنعتی کشتارگاه 3-12

 

 نهمین با همزمان گذاریسرمایه تومان میلیارد 1۰۰ با کشور شرق دام صنعتی کشتارگاه بزرگترین - ایرنا - بیرجند

 .شد افتتاح خوسف شهرستان آرک منطقه در فجر دهه روز

 از جمعی و یجنوب خراسان استاندار حضور با چهارشنبه روز قهستان مرغ شتر و دام صنعتی کشتارگاه اول فاز

 .رسید برداریبهره به رسمی طوربه مسووالن

 هزار 17 یزیربنا با مرغ شتر و دام صنعتی کشتارگاه این گفت: جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .است شده احداث آرک منطقه در هکتار پنج مساحت به زمینی در مترمربع

https://www.irna.ir/news/84643545/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84645215/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/09/4/169447194.jpg?ts=1644407491438
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/09/4/169447194.jpg?ts=1644407491438
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 هعرض مرکز ادایج هدف با خصوصی بخش تومانی میلیارد 1۰۰ گذاریسرمایه با کشتارگاه این افزود: جعفری مهدی

 و سنگین دام رکشتا برای مجزا اتوماتیک تمام خط سه دارای و شده ایجاد گوشت زنجیره تکمیل و خون پخت دام،

 .است شترمرغ و سبک

 یک در رغم شتر قطعه ۵۰ و سبک دام راس ۵۰۰ سنگین، دام راس ۵۰ کشتار به قادر صنعتی کشتارگاه گفت: وی

 خدمات تواندمی استان صفر زیر و صفر باالی هایسردخانه نیت هزار سه ظرفیت به توجه با و است کاری شیفت

 .دهد افزایش اعالمی ظرفیت برابر 2 تا را خود

 آزمایشی طوربه امسال آذر ابتدای از واحد این فعالیت داشت: اظهار جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .دارند فعالیت مجموعه این در مستقیم نفر 194 حدود حاضر حال در و شد شروع

 رونق یجادا در چشمگیری نقش دامی زنجیره هایبخش مهمترین از یکی عنوان به صنعتی کشتاره این افزود: وی

 .دارد دامپروری

 در نوبیج خراسان استاندار حضور با فتوولتائیک خورشیدی نیروگاه احداث اجرایی عملیات امروز همچنین

 .شد آغاز خوسف شهرستان

 میلیارد ۵۰۰ گذاریسرمایه با خورشیدی نیروگاه این گفت: جنوبی خراسان برق نیروی وزیعت شرکت مدیرعامل

 .شد خواهد احداث مترمربع هزار ۳4 مساحت به زمینی در و ریال

 نفر 12 آن تکمیل که رسدمی برداریبهره به 14۰1 سال و است مگاوات 2 نیروگاه این ظرفیت افزود: دادگر مهدی

 .دارد همراه به را اشتغالزایی

 استاندار ضورح با فجر دهه روز نهمین در خوسف شادان طالی معدن فرآوری واحد فجر دهه روز نهمین با همزمان

 مساحت به ینیزم در طال معدنی ماده فرآوری واحد این رسید. برداریبهره به خوسف شهرستان در جنوبی خراسان

 .است کرده گذاریسرمایه آن برای تومان یاردمیل 4۰۰ خصوصی بخش و شده احداث هکتار 7۰۰ و هزار

 به اقتصادی و عمرانی هایطرح اجرایی عملیات آغاز و افتتاح برای چهارشنبه روز که جنوبی خراسان استاندار

 هم خوسف رحمانی شهید صنعتی شهرک در تولیدی واحد 2 زنیکلنگ آیین در کرد، سفر خوسف شهرستان

 .یافت حضور
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 شهید صنعتی شهرک در خصوصی بخش تومانی میلیارد ۵۵۰ گذاریسرمایه با ساختمانی یکاش تولید کارخانه

 خواهد همفرا مستقیم صورتبه را نفر 22۳ اشتغال زمینه و است محورصادرات که شودمی احداث خوسف رحمانی

 .کرد

 شد. آغاز خوسف هرستانش در جنوبی خراسان استاندار حضور با نیز آهن کنسانتره تولید کارخانه اجرایی عملیات

 این در گذاریسرمایه حجم و شودمی احداث چین کشور از گذارسرمایه یک توسط آهن کنسانتره تولید کارخانه

 .است شده بینیپیش گردش در سرمایه قالب در دالر میلیون پنج و کارخانه احداث برای دالر میلیون پنج زمینه

 .است بیرجند کیلومتری ۳6 در خوسف هرستانش مرکز و دارد شهرستان 11 جنوبی خراسان

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 19-۰۵:4۵- جوان خبرنگاران باشگاه

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 نیست درست فنی لحاظ از ها مرغتخم شدن کوچک 4-12

 لتع پیر های گله جای به جوان های گله جایگزینی گفت: میهن مرغداران اتحادیه مدیره هیئت رئیس

 .است ریز و متوسط سایز تولیدی های مرغتخم عرضه اصلی

 مرغدار که چرا نیست درست فنی لحاظ از ها مرغتخم شدن کوچک گفت: کاشانی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .کند بزرگ ای کوچک را مرغتخم اندتومین

 به نهایت در که کردند ریزی جوجه گذار تخم مرغ واحدهای کشور نیاز برابر 2 اخیر ماه ۵ تا 4 طی او، گفته به

 .هستند ریز و متوسط سایز تولیدی های مرغتخم جوان، های گله جایگزینی سبب

 .هستند التربا کیفیت و ذیریزمغ لحاظ از ریز و متوسط سایز های مرغتخم طیور صنعت کارشناسان گفته بنابر

 ندارد ای قهوه یا سفید مرغتخم به ارتباطی قیمت گرانی و ارزانی گفت: میهن مرغداران اتحادیه مدیره هیئت رئیس

 .کنندمی تولید ای قهوه مرغتخم ای قهوه های مرغ که است مرغ ژنتیک خاطر به صرفا و

https://www.irna.ir/news/84645215/%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8051376/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
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 در پایین یفیتک و ترجیحی ارز با واردات سبب به وارداتی های مرغتخم قیمت میهن، اتحادیه مسئوالن گفته طبق

 .نداریم عرضه در شکلیم کشور، نیاز برابر 2 ریزی جوجه افزایش به توجه با و هستند ارزانتر داخل تولید با مقایسه

 به باشد، بزرگتر خمت این هرچه اما بگذارند، اندازه هم هاییتخم هامرغ همه که ندارد وجود احتمال این اینکه با

 هاآن برای اضاتق و بوده پسند بازار درشت، هایمرغتخم زیرا است. دهنده پرورش برای بیشتری آوری سود معنای

 .هست همیشه

 سایر شدن کوچک باعث تواندمی ها مرغ دان پروتئین میزان و کلسیم آب، کمبود مرغ، نژاد جمله از مختلفی عوامل

 .شود مرغتخم

 خبر لینک

 

 

 14:1۵ ،14۰۰ بهمن 2۳-ایرنا

 شد گذاریپالک اشرفیه آستانه در دام راس هزار 15 5-12

 

 در دام راس ارهز 1۵ از بیش هویت اهراز و گذاریپالک از شرفیههااستان کشاورزی جهاد تمدیری - ایرنا - رشت

 .داد خبر شهرستان این

 شهرستان این در 98 لسا از طرح این اجرای اینکه به اشاره با ایرنا خبرنگار با گفتگو در شنبه روز محمدی مهرداد

 .دارد قرار یتاولو در نیز منطقه در نیز مانده باقی امد راس هزار پنج از بیش گذاریپالک افزود: شد، آغاز

https://www.yjc.news/fa/news/8051376/%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B8-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84648657/%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/4/169458593.jpg?ts=1644660080466
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/4/169458593.jpg?ts=1644660080466
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 ها،دام دقیق اریسرشم داشت: اظهار اند،شده ثبت جامع سامانه در شده گذاریپالک هایدام این اینکه بیان با وی

 دینژا اصالح و یمدیریت امور خصوص در مناسب ریزیبرنامه انجام فروش، و خرید بازار کنترل قاچاق، از جلوگیری

 .است گذاریپالک طرح اهداف جمله از کیفی و کمی بهبود برای

 راس هزار 2، شهرستان این در شده گذاریپالک هایدام مجموع از شرفیههااستان کشاورزی جهاد مدیریت گفته به

 .است گاو راس هزار 1۳ و گوسفند

 شهرستان ینا در پرواری دامداری یک و صنعتی دامداری هفت تعداد اکنون هم اینکه بیان با ادامه در محمدی

 .دشومی عرضه صرفم بازار به و تولید منطقه این در قرمز گوشت تن هزار هشت از بیش ساالنه گفت: دارند فعالیت

 شد: یادآور شرفیههااستان شهرستان در دامی هاینهاده انواع کیلوگرم میلیون 1۳ از بیش توزیع به اشاره با وی

 .است کرده ایجاد اشتغال مستقیم بطور نفر 44 برای شهرستان این در نعتیص هایدامداری فعالیت

 گفت: و ردک اشاره نیز منطقه این در مرغداری ۳2 فعالیت به همچنین شرفیههااستان کشاورزی جهاد مدیریت

 و کهزاری آنکه ضمن د،شومی تولید ها مرغداری این در مرغتخم عدد میلیون 17 و مرغ گوشت تن هزار 12 ساالنه

 .کارند مشغول ها مرغداری این در مستقیم بصورت نیز نفر 6۰۰

 داشت: اظهار و کرد اعالم هکتار ۵7۰ و هزار 2۳ را منطقه این در برنج زیرکشت اراضی میزان ادامه در محمدی

 .است رسیده انجام به شهرستان این اراضی از درصد 1۵ در زمستانه شخم تاکنون

 و روستا 1۰۵ دارای بندرکیاشهر و مرکزی بخش دو داشتن با گیالن، استان شرق در اشرفیه آستانه شهرستان

 .است جمعیت نفر هزار 1۰8 حدود

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84648657/%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 دهم:زسی بخش 13

 واردات و صادرات
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 14۰۰ بهمن 18-14:1۵-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 رفت فراتر تن هزار 150 و میلیون یک از خام روغن واردات 1-13

 وارد مختلف بنادر طریق از خام روغن تن هزار 150 و میلیون یک از بیش دی پایان تا سال ابتدای از

 .است شده کشور

 پهلوگیری ایران بنادر در کشتی 6۵ تاکنون که کرد اعالم ایران دولتی یبازرگان شرکت  -جوان خبرنگاران باشگاه

 حال در هاکشتی سایر محموله است. شده ارسال سازیذخیره مراکز به و تخلیه کشتی 6۰ هایمحموله که اندکرده

 .است تخلیه

 .است شده خریداری خارج از خام روغن تن هزار 6۰۰ حدود زمانی مدت همین در

 روغن مخازن در یکاستراتز ذخایر حفظ برای و شده تخلیه بنادر، به ورود از پس وارداتی خام روغن ساس،ا این بر

 تنظیم تادس دستور و کشیروغن کارخانجات در تصفیه از پس نیاز اساس بر نیز بخشی و شودمی نگهداری کشور

 .گیردمی قرار کنندگانمصرف دسترس در توزیع سراسری هایشبکه طریق از بازار

 ۳۰۰ هفته دایابت که کرد اعالم وزیر گذشته روز روغن، ذخایر کمبود پیرامون شده مطرح اظهارات به توجه با

 .دارد قرار رایطش بهترین در روغن استراتژیک ذخایر وجود این با که یافت اختصاص روغن واردات به دالر میلیون

 خبر لینک

 

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8054309/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B1%DB%B5%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/
https://www.yjc.news/fa/news/8054309/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B1%DB%B5%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
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 14۰۰ بهمن 17-17:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ بررسی جوان خبرنگاران باشگاه

 است عراق مقصد به ایران صادرات کل از چهارم یک 2-13

 به آن ردمیلیا 10 که دارد صادرات دالر میلیارد 40 سالیانه ایران گفت: عربی هایکشور اقتصادی رایزن

 .است عراق مقصد

 دالر هزار 482 و میلیون 92۰ میزان به عراق از ایران واردات ارزش 14۰۰ ماهه ده در  -جوان خبرنگاران باشگاه 

 .داشت رشد ارزش در درصد 79۳ پارسال، به نسبت که است،

 ساختن نیازمند عراق که حالی در است، نسبی مزیت دارای تمانیساخ مصالح تولید در ایران گفت: نیا نجات مهدی

 اختصاص ییغذا مواد به آن میلیون 2۰ که است میلیون 8۰ عراق واردات میزان است. مسکونی واحد میلیون ۳

 .تاس ایران از ماشین قطعه هزار 2۰۰ کننده وارد عراق همچنین دارد،

 زمان ساعت 24 الکا ارسال ایران برای اما کشد،می طول هفته یک قعرا به چین از کاال ارسال زمان او؛ گفته به

 .خواهدمی

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 اصلی فیلم

 خبر لینک

 

 

https://www.yjc.news/fa/news/8052780/%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8052780/%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/11/17/15596205_309.mp4
https://www.yjc.news/fa/news/8052780/%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 1۳:19 ،14۰۰ بهمن 18-رناای

 :کرد اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت

 خام روغن تن میلیون 1.1 از بیش سازیذخیره و واردات 3-13

 
 و میلیون یک از بیش سالام ماه دی پایان تا سال ابتدای از کرد: اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت - ایرنا - تهران

 .است شده کشور وارد مختلف بنادر طریق از خام روغن تن هزار 1۵۰

 که اندکرده پهلوگیری ایران بنادر در کشتی 6۵ تاکنون ایران، دولتی ازرگانیب شرکت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 تخلیه حال در نیز هاکشتی سایر یمحموله .است شده ارسال سازیذخیره مراکز به و تخلیه کشتی 6۰ هایولهمحم

 .است

 .است شده خریداری خارج از نیز خام روغن تن هزار 6۰۰ حدود زمانی مدت هیمن در

 روغن مخازن در یکاستراتز ذخایر حفظ برای و شده تخلیه بنادر، به ورود از پس وارداتی خام روغن اساس، نای بر

 تنظیم تادس دستور و کشیروغن کارخانجات در تصفیه از پس نیاز اساس بر نیز بخشی و شودمی نگهداری کشور

 .گیردمی قرار کنندگانمصرف دسترس در توزیع سراسری هایشبکه طریق از بازار

 و یافت تخصیص وغنر واردات برای دالر میلیون ۳۰۰ هفته ابتدای در کشاورزی جهاد وزیر گفته به ایرنا، گزارش به

 .داردن وجود روغن تامین در مشکلی هیچ و دارد قرار شرایط بهترین در روغن استراتژیک ذخایر اکنون

 خبر لینک

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84641997/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/84641997/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/29/4/169158229.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/29/4/169158229.jpg
https://www.irna.ir/news/84641997/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1-%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85
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 12:۰9 ،14۰۰ بهمن 17-ایرنا

 مسکو به رئیسی اهللآیت سفر پی در

 شد رفع روسیه به ایران وعهممن کشاورزی محصوالت واردات مشکل 4-13

 
 کشاورزی محصوالت تواردا شکلم رفع خبر اعالم با روسیه و ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیأت عضو - ایرنا -تهران

 و دانست سابقهبی نیز را کشور این به خارجی مقامات سفر از پس روسیه فاینانسی اعتبار روسیه، به ایران از ممنوعه

 .شد عملیاتی رئیسی اهللآیت سفر از بعد بالفاصله موضوع این که گفت

 سفری از بعد روسیه ندارد سابقه گفت: ایرنا به یه،روس به جمهوررییس سفر دستاوردهای به اشاره با فرجاللی جلیل

 ارک این رئیسی اهللآیت فرس از بعد بالفاصله اما شود انجام کار این بگوید هم سریع و بگذارد فاینانسی اعتبار بخواهد

 .است آهنراه آن نمونه یک که کرد عملیاتی را

 .کنند رکتمشا و بگیرند را پروژه اطالعات که اندبوده آن دنبال روسی شرکت دو هفته همین در افزود: وی

 هایشرکت با هروسی به سفر در رئیسی اهللآیت اینکه بیان با روسیه و ایران بازرگانی اتاق رئیسه هیأت عضو

 هایشرکت هااین همه گفت: گذاشت، جلسه کشور این در لجستیک و نفت انرژی، حوزه در توانمند و نامصاحب

 مشارکت به دعوت را هاشرکت این کشورمان جمهوررییس که هستند روسیه اقتصادی هایلکارت و بزرگ معتبر،

 .هستند ایران در روسی هیأت دو األن همن و کرد

 این از یکی هستیم، فراوانی دستاوردهای شاهد روسیه به جمهوررییس سفر از پس اینکه بیان با فرجاللی

 همه که گویممی هقاطعان گفت: و کرد عنوان بود شده ممنوع که ایران از کشاورزی محصوالت واردات را دستاوردها

 .بود روحانی دولت از خطاها همه و کشاورزی جهاد وقت وزیر به مربوط کوتاهی و قصور

 دارد، شکلم کشاورزی محصوالت این بود داده اخطار روسیه که گذشته تابستان از قبل، دولت اگر افزود: وی

 .شدیمنمی ممنوعیت شاهد کرد،می پیگیری جدی صورتبه را موضوع

https://www.irna.ir/news/84640441/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%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-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84640441/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%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-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/06/4/169435553.jpg?ts=1644135561239
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/06/4/169435553.jpg?ts=1644135561239
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 از برای وسیهر پذیرش و سیزدهم دولت هایپیگیری به اشاره با روسیه و ایران بازرگانی اتاق رییسه هیأت عضو

 رفع نتوانست سالیک تا چین هااین همه با کرد: اظهار شده، ممنوع کشاورزی محصوالت واردات سرگیری

 .شتندنگذا کالس خود برای مسئوالن دولت این در اما کند حل روسیه به ار خود فلفل صادرات ممنوعیت

 روس وزیرخستن به فلفل خاطر به شدنمی حاضر ورجمهرییس اول معاون بود، قبل دولت اگر کرد: اضافه فرجاللی

 دولت این اام کند مذاکره فلفل بحث خصوص در الوروف با بار سه دو شدنمی حاضر هم خارجه وزیر و بگیرد تماس

 نظر به چککو مسأله یه شاید این و داشت مذاکره هم مسأله این حل برای ای،هسته مذاکرات بحث با همزمان

 .است دولت برای اصل یک کشور ملی منافع که است آن بیانگر اما برسد

 نباید فت:گ است، روسیه به کشورمان جمهوررییس سفر دستاوردهای گستردگی بر تأکید با اقتصادی فعال این

 رابطه این در هارسانه متاسفانه اما کنندمی نمایندگی کشور در را دشمن استراتژی که بخوریم را کسانی فریب

 .است حد از بیش هم زمینه این در ملی رسانه کاریمالحظه و کنندمی عمل ضعیف

 خبر لینک

 

 

 17:47 ،14۰۰ بهمن 18 - ایرنا

 :داد خبر بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 سراسر در وقت اسرع در باکیفیت برنج توزیع رجایی/ شهید بندر در برنج تن ۵۰۰ و هزار ۳1 تخلیه آغاز 5-13

 کشور

 

https://www.irna.ir/news/84640441/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%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-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84642534/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.irna.ir/news/84642534/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.irna.ir/news/84642534/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/07/18/4/157219171.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/07/18/4/157219171.jpg
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 در برنج تنی ۵۰۰ و هزار ۳1 محموله تخلیه آغاز از هرمزگان بازرگانی خدمات و غله کل مدیر - ایرنا - تهران

 .داد خبر شهیدرجایی بندری مجتمع

 روز سه کشتی ینا تخلیه :گفت « ارگردشو مسعود » ایران؛ دولتی بازرگانی شرکت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 .شودمی حمل کشور سراسر به گمرکی، تشریفات انجام از پس اساسی کاالی این و رسدمی پایان به دیگر

 شهید بندری جتمعم به برنج تن هزار 18۳ تاکنون سال بتدایا از :افزود هرمزگان بازرگانی خدمات و غله مدیرکل

 .است شده ارسال کشور سراسر به آن تن هزار 177 که شده وارد بندرعباس رجایی

 و بازار تنطیم برای :اظهارداشت بود پارسال از بیشتر درصد 4۰ امسال مجتمع این به برنج واردات اینکه بیان با وی

 .دارد ادامه همچنان آینده سال تا برنج تواردا کاال، این قیمت کاهش

 بندر این وارد شتیک فروند 19 طریق از روغن تن 71۵ و هزار ۵71 ماه دی نیمه تا سال ابتدای از افزود: دشوارگر

 .است داشته افزایش برابر نیم و دو حدود پارسال مشابه مدت به نسبت که شده رجایی شهید

 بخش هماهنگی و تدول تصمیم با که یافته افزایش داخلی بازار در برنج قیمت اخیر هایهفته در ایرنا، گزارش به

 .بخوابد بازار التهاب تا شود تسریع خارجی باکیفیت برنج واردات شد مقرر خصوصی

 خبر لینک

 

 

 19-11-14۰۰ 1۵:44- فارس خبرگزاری

 یافت افزایش درصدی 26 گذشته سال مالزی/واردات پالم روغن واردکننده هشتمین ایران 6-13

 سال در مالزی پالم روغن واردکننده هشتمین ایران اینکه به اشاره با مالزی کشاورزی محصوالت و صنایع وزیر

 رشد درصد 26 آن از قبل سال به نسبت 2۰21 سال در ایران سوی از محصول این واردات گفت است، بوده 2۰21

 .است داشته

https://www.irna.ir/news/84642534/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%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-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://www.farsnews.ir/news/14001119000772/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-26-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C
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 و صنایع وزیر ،قمرالدین ذوریدا داتوک نوشت مالزی دیلی سان روزنامه فارس الملل بین اقتصاد گروه گزارش به

 روغن بر یمبتن محصوالت و نخل روغن صادرات برای ایران خوراکی روغن بازار گفت مالزی کشاورزی محصوالت

 .دارد زیادی پتانسیل کشور این پالم

 سوی از محصول این واردات و است بوده 2۰21 سال در مالزی پالم روغن واردکننده هشتمین ایران داد توضیح وی

 .است داشته رشد درصد 26 آن از قبل سال به نسبت سال این در ایران

 و هزار 4۰4 به 2۰21 سال در که کرده وارد مالزی از پالم روغن تن 1۰6 و هزار ۳21 میالدی 2۰2۰ سال در ایران

 .است یافته افزایش تن ۳2۰

 برای را جاریت رویکردهای تا کرد درخواست خصوصی بخش از کشور، دو میان موجود هایفرصت به توجه با ذوریدا

 و خوراکی نروغ تجارت گسترش منظور به جدید های راه فکش هدف با استراتژیک اتحادهای و ها مشارکت ایجاد

 .کند بازتعریف ایران در پالم روغن

 2۰2۰ سال از درصد 4۰ که داشته درآمد مالزی برای رینگیت میلیارد 1۰2 گذشته سال در پالم روغن مجموع، در

 .است بوده

 از تن یلیونم ۳.۵ از بیش کشور این و است مالزی پالم روغن نخست مقصد همچنان هند گفت مالزیایی مقام این

 .هستند فیلیپین و پاکستان ترکیه، هلند، چین، آن از پس خرد. می مالزی از محصول این

 .دارد اختیار در را جهان در محصول این صادرات درصد ۳1 و جهان در پالم روغن تولید درصد 24 مالزی

 خبر لینک

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001119000772/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-26-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C
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 1۰:47 ساعت 14۰۰ بهمن 24-اکوناایران

 زد ضربه هند باسماتی برنج صادرات به ایران خرید کاهش 7-13

 آن از یشپ سال به نسبت پنجم یک داد، کاهش را خریدش ایران که 2۰21 سال در هند باسماتی برنج صادرات

 .رسید گذشته سال چهار در میزان پایینترین به و یافت کاهش

 

 آن از یشپ سال به نسبت درصد 2۰ میزان به 2۰21 سال در هند باسماتی برنج صادرات داد نشان دولتی آمار

 .بود 2۰17 سال از میزان ینپایینتر که رسید تن میلیون چهار به و یافت کاهش

 آن از پیش الس به نسبت 2۰21 سال در درصد 26 است، هند باسماتی برنج خریدار بزرگترین که ایران به صادرات

 .رسید تن 4۵8 و هزار 8۳4 به و یافت کاهش

 سال ایران کشید، ته هندی بانکهای در ایران روپیه موجودی که این از پس گفت: بمبئی مقیم گر معامله یک

 .نبود فعال بازار در ماه چند مدت به گذشته

 کاالهای آن بالق در و داشت هند به نفت فروش برای توافقی این از پیش روپیه، به پرداخت مکانیزم تحت ایران

 از معافیت لتمه اتمام از پس را ایران نفت خرید نو دهلی اما کرد می دریافت کشاورزی کاالهای مانند مهمی

 ادامه روپیه موجودی از استفاده با هند از کاال خرید به ایران کرد. متوقف 2۰19 سال مه ماه در کاآمری تحریمهای

 .رسید پایان به موجودی این نفت، فروش بدون اما داد

 دو در اما دش آهسته 2۰21 سال اواسط در صادرات گفت: هند برنج صادرکنندگان انجمن سابق رئیس ستیا، ویجی

 .فتیا افزایش دیگر بزرگ خریداران و سعودی عربستان ایران، سوی از خرید ال،س پایانی ماه سه تا

http://www.iranecona.ir/post/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%AF
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 باسماتی برنج و ییآفریقا کشورهای به را غیرباسماتی برنج است، جهان باسماتی برنج صادرکننده بزرگترین که هند

 .کندمی صادر خاورمیانه به را گرانتر

 21.42 ردرکو به و کرد رشد درصد 46 حدود آن از پیش سال به نسبت 2۰21 سال در هند برنج صادرات مجموع

 .بود ویتنام و چین بنگالدش، خرید افزایش تاثیر تحت که رسید تن میلیون

 سال به سبتن درصد 1۵ حدود 2۰21 سال در هند باسماتی برنج تولید ستیا، گفته به رویترز، گزارش اساس بر

 صادرات تقیم بود. برداشت فصل در موقع بی بارندگی و کمتر مناطق در کاشت دلیل به که یافت کاهش 2۰2۰

 قوی مارس و فوریه در صادرات برای تقاضا اما یافت افزایش درصد 2۰ میزان به کمتر تولید دلیل به باسماتی برنج

 .است

 خبر لینک

 

 

 16:۵۳ ،14۰۰ بهمن 2۳-ایرنا

 :کرد اعالم دولتی بازرگانی شرکت

 خام روغن و شکر تن میلیون دو سازی ذخیره و واردات 8-13

 

 از خام شکر و روغن نت میلیون دو از بیش ماهدی پایان تا کرد: اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت - ایرنا - تهران

 .است شده کشور وارد جنوبی و شمالی بنادر

http://www.iranecona.ir/post/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84648920/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://www.irna.ir/news/84648920/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/21/4/169391057.jpg?ts=1642795152346
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/21/4/169391057.jpg?ts=1642795152346
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 شده وارد روغن یزانم گزارش، این براساس ایران، دولتی بازرگانی شرکت عمومی روابط از ایرنا شنبه روز گزارش به 

 .است رسیده تن هزار 1۵9 و میلیون یک از بیش به ماهدی پایان تا سال آغاز از

 خریداری و امینت خام روغن تن هزار ۵98 ماه، 1۰ طی در شده انجام گذشته سال از که هاییریزیبرنامه اساس بر

 و کشیروغن نجاتکارخا در تصفیه برای تن هزار 961 مدت طی اساسی کاالی این بازار تنظیم برای و است شده

 .است رفته فروش به توزیع، هایشبکه در عرضه

 77۰۰ و کلزا روغنی یدانه تن هزار 1۰۰ از بیش داخلی، تولیدات از همچنین کشور، مصرفی روغن تامین بخش در

 .است شده فروخته کشیروغن کارخانجات به روغن استحصال برای سویا روغنی دانه

 84۳ امسال اهم 1۰ در نیز، کشور شکر تأمین برای است شده انجام گذشته سال از که هاییریزیبرنامه اساس بر

 .است رسیده تن هزار 286 به مدت همین در خرید و تأمین میزان و شده وارد خام شکر تن هزار

 قرار شکر ارخانجاتک اختیار در تصفیه برای خام شکر تن هزار 478 از ماه،بیشدی پایان تا شکر بازار تنظیم برای

 .است شده توزیع عرضه، هایشبکه در تصفیه از پس که شده داده

 خبر لینک

 

 

 24-11-14۰۰ ۰1:4۰-فارس خبرگزاری

 یرانا خرید کاهش با هند باسماتی برنج صادرات درصدی 20 افت 9-13

 عنوان هب ایران زیرا رسید، گذشته سال 4 در میزان کمترین به 2۰21 سال در هند باسماتی برنج صادرات

 .است داده کاهش را واردات میزان هند، از برنج این خریدار ترینبزرگ

https://www.irna.ir/news/84648920/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://www.farsnews.ir/news/14001123000825/%D8%A7%D9%81%D8%AA-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 به 2۰21 سال در هند باسماتی برنج صادرات رویترز، از نقل به فارس خبرگزاری المللبین اقتصاد گروه گزارش به

 کاهش را واردات نمیزا هند، از برنج این خریدار ترینبزرگ به ایران زیرا رسید، گذشته سال 4 در میزان کمترین

 .است داده

 کاهش ددرص 2۰ آن، از پیش سال به نسبت 2۰21 سال در هند محصول این صادرات دولتی، آمارهای اساس بر

 .رودمی شمار به 2۰17 سال از میزان رینکمت که است رسیده تن میلیون 4 به و یافته

 الس به نسبت نیز بود، هند باسماتی بزرگ خریدار ترین بزرگ که ایران به ارسالی هایمحموله آمار، این اساس بر

 .است رسیده تن 4۵8 و هزار 8۳4 به و داشته کاهش درصد 26 قبل،

 بازار در اهیم چند پارسال هندی، هایبانک در اشروپیه ذخایر اتمام از پس ایران » گفت: بمبئی اهل تاجر یک

 «.نبود فعال

 کاالهای واردات رایب ها روپیه آن از و داشت روپیه دریافت قبال در هند به نفت فروش برای قراردادی قبال ایران

 ضیمنق با 2۰19 می ماه در را ایران از نفت خرید نو، دهلی اما کرد،می استفاده کشاورزی محصوالت نظیر مهم

 .کرد متوقف آمریکا هایتحریم معافیت شدن

 هند در کشور این یهروپ ذخایر تا شد سبب امر همین که نفت فروش بدون اما داد ادامه هند از کاال خرید به تهران

 .برسد پایان به

 سه ،دو در اما یافت کاهش صادرات ،2۰21 سال نیمه در گفت: هند برنج صادرکنندگان اتحادیه رئیس ستیا، ویجای

 .یافت افرایش صادرات اصلی، خریداران سایر و عربستان ایران، سوی از خرید با سال پایانی ماه
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 آفریقایی ورهایکش به (باسماتی )غیر معطر غیر هایبرنج بیشتر و است جهان در برنج صادرکننده ترین بزرگ هند،

 .کندمی صادر آسیا غرب به یک درجه باسماتی و

 هنگام ابهن بارندگی و محصول این کشت زیر سطح کاهش علت به 2۰21 سال در باسماتی جبرن تولید گفت: ستیا

 .است یافته کاهش آن از پیش سال به نسبت درصد 1۵ حدود برداشت، فصل در

 های ماه در نآ برای تقاضا هنوز و یافت افزایش درصد 2۰ محصول این قیمت تولید، کاهش دلیل به» افزود: وی

 «.الستبا مارس و فوریه

 خبر لینک

 

 

 22-11-14۰۰ 12:19- فارس خبرگزاری

 ماند مشتری بدون هندی کرد/سیب مزه هند مردم برای ایران سیب 10-13

 تولید سیب خرید هب تمایلی دیگر کشور این مردم هند، بازار به ایران سیب ورود با که است آن از حاکی هاگزارش

 .ندارند را هند داخل

 

 ورود که است آن از حاکی گزارشها ایندیاتودی. از نقل به فارس خبرگزاری الملل بین اقتصاد خبرنگار گزارش به

 .بمانند مشتری بدون کشور این داخلی محصوالت تا شده باعث هند بازار به ایران سیب

 قیمت با کیلوگرم 16 وزن به هندی سیب سبد هر هند بازار به ایرانی سیب عرضه از پیش تا شودمی گفته واقع در

 سیب تقیم تا شده باعث تنها نه ایران سیب ورود اما رسید،می فروش به کشور این بازار در روپیه 14۰۰ تا 12۰۰

https://www.farsnews.ir/news/14001123000825/%D8%A7%D9%81%D8%AA-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14001122000199/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 48۰ حدود بلکه یابد، کاهش مشتری نبود و تقاضا شدید کاهش خاطر به کشور این داخل بازار در درصد ۳۰ هندی

 مرز از سیب شود،می گفته البته بخورد. خاک و شده انبار کشور این هایسردخانه در نیز سیب تن میلیون

 هند به کشتی با ارسال حال در ایرانی سیب از بزرگی هایمحموله هم هنوز شود.می وارد هند به هم افغانستان

 .است

 باعث رود،می مارش به آسیا در میوه فروشی عمده بازار ترین بزرگ که ماندی ازادپور بازار به ایرانی سیب ورود

 .است شده بازار این در هاقیمت توجه قابل ریزش

 .شودمی هند اردو گمرکی تعرفه بدون موجود آزاد تجارت توافق اساس بر ایرانی سیب

 برای تقاضا ایرانی سیب برابر در گوید،می کشمیر و پور ازاد در سیب فروشندگان اتحادیه دبیر تالرا. کومار ویجی

 .است یافته کاهش توجهی قابل میزان به مناطق دیگر هایمیوه

 کیفیت مینه با میرکش سیب و دارد قیمت روپیه 8۵۰ تا 6۰۰ بین ایرانی سیب کیلویی 1۰ سبد هر گوید،می وی

 را خود ابترق قدرت هند داخلی کنندگان تولید دلیل همین به که شودمی گذاریقیمت روپیه 1۰۰۰ تا 9۰۰ بین

 .اندداده دست از ایرانی سیب برابر در

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14001122000199/%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 دهم:چهار بخش 14

 صنعتی گیاهان و گل ،علوفه نهاده،
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 17-11-14۰۰ 11:4۰-فارس خبرگزاری

 دامی نهاده تأمین برای ارز تخصیص جزئیات /ایرانی برنج هوشمند توزیع آغاز 1-14

 انجام منزل درب تا پایتخت و کشور یهااستان در غذایی اقالم هوشمند توزیع اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .است شده شروع هوشمند صورت به گذشته روز از ایرانی برنج توزیع گفت: د،شومی

 

 فجر، دهه یاما مناسب به خبری نشست در امروز نژادساداتی جواد فارس، رگزاریخب اقتصادی خبرنگار گزارش به

 از داشت: اراظه عید شب غذایی مواد تامین برای الزم تمهیدات درباره ایام، این داشت گرامی و تبریک ضمن

 هوشمند سیستم ریقط از را نیاز مورد میوه درصد ۵۰ که است این ما تالش و کردیم شروع را تامین امسال ماهآبان

 .دباش داشته مثبتی بسیار تاثیر بازار تنظیم در تواندمی و دارد جهانی تجربه این کنیم، توزیع

 14۰1 سال در ما هایریزیبرنامه معموال است، زمانبر کشاوری محصوالت بازار تنظیم گفت: بازار تنظیم درباره وی

 میزان که برنج درمورد مثال کنیم، کنترل را بازار ها اتحادیه کمک به کنیممی تالش اما دهدمی نشان را خودش

 ۵۰ اخیر سیل رد گذارد، می تاثیر اقلیم هم موقع بعضی است، دارمدت زراعی برنامه یک باشیم داشته کشت کافی

 .باشد اکمح بازار بر امنیت کشاورزان کمک به که دهممی قول اما دادیم دست از را خود زمینیسیب تن هزار

 ینم دقیق را تولید از برآورد ایعده و است داشته وجود برنج درحوزه انتقاداتی اینکه درباره کشاورزی جهاد وزیر

 یک و کنیممی ولیدت برنج تن میلیون دو از بیش گفت: دانند، نمی موثر خیلی را بازار در دولت دخالت و دانستند

 برنج ولیدت در درصد ۳۰ تا 2۰ بین و بودیم خشکسالی دچار هم گذشته سال در کنیم، می وارد هم تن میلیون

 آن بر عالوه کنیممی جبران را کسری خارجی برنج در اما گذارد. می تاثیر بازار روی این و داشتیم کاهش ایرانی

 .ندارد وجود زمینه این در مشکلی هیچ و داریم هم راهبردی ذخایر

 توزیع د،شومی انجام منزل درب تهران و کشور یهاتاناس در هم هوشمند توزیع داد: ادامه نژادساداتی

 .است شده شروع هوشمند صورت به دیروز از هم ایرانی برنج

https://www.farsnews.ir/news/14001117000282/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C
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 بود قرار و شود ستفادها نفت تهاتر از برنج واردات از جلوگیری برای بود قرار اینکه به پاسخ در کشاورزی جهاد وزیر

 میلیون یک توانیممی شمالی یهااستان در ما گفت: ،شد تکذیب موضوع این اما دهد انجام کار این خاتم قرارگاه

 که کنیم زهکشی باید را اراضی از هکتار میلیون 2.2 باید کار این برای کنیم تولید را داریم امروز که برنج کسری

 نفت تهاتر و داخلی یها کنسرسیوم و فاینانیس طریق از را اعتبار این دارد؛ نیاز باراعت تومان میلیارد هزار 8۰۰

 استفاده پروژه رایاج برای هم خاتم قرارگاه های ظرفیت از که شده انجام باره این در مذاکره و کنیم می پیگیری

 .کنیم

 پیش را کار ها تحادیها با و نداریم کار این به ای عالقه گفت: هم بازار در کشاورزی جهاد وزارت دخالت درباره وی

 .دارد زمان به نیاز کار این اما کنیم واگذار آنها به را بازار خواهیم می و بریم می

 نهاده تأمین برای ارز تخصیص جزئیات *

 صحبت ها اتحادیه با گفت: است، بازار نرخ از بیشتر خیلی مرغ بندیقطعه قیمت اینکه بارهدر کشاورزی جهاد وزیر

 .کرد خواهیم اعالم کننده مصرف برای را مناسبی قیمت زودی به و کنیممی

 اردو که هایی نهاده کرد: بیان هانهاده نقل و حمل مشکالت و دامی هاینهاده تامین درباره سوالی درباره نژادساداتی

 سیزدهم ولتد شروع با هم ارز تامین در شود،می انجام شده تعیین سهمیه براساس بازارگاه سامانه در دشومی

 اختصاص هم دیماه ارز و داشتیم ارز تخصیص تومان میلیارد یک بانآ ماه است گرفته قرار اولویت در نهاده تامین

 برای است، افتهی تخصیص ارز جمهور رئیس دستور با هم اسفند و بهمن برای است؛ یافته انتقال و تامین و یافته

 هم هنهاد خصیصت اولویت و ندارد وجود باره این در ای دغدغه هیچ و است شده اندیشیده تمهیداتی هم فروردین

 .ایمگرفته نظر در روستایی دام برای هم بخشی و است شیری گاو و طیور برای

 نیست بازار تنظیم ستاد با کاریموازی غذایی امنیت قرارگاه تشکیل *

 سال 6۰ سفید نقالبا از پس گفت: کشاورزی( جهاد وزارت بازرگانی وظایف )تمرکز انتزاع قانون درباره نژادساداتی

 از پس عمال مهورج رئیس دستور به و شد اجرایی عمال بود شده تصویب انتزاع قانون قبال اینکه ودوج با گذردمی

 را مطلوبی شرایط و گرفت قرار بخش اختیار در زنجیره تمام و برگشت کشاورزی بخش به بازار تجارت سال 6۰

 .است کرده ایجاد



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

2۳۳ http://awnrc.com/index.php  

 ها استانداری اب شدند، منتقل جهاد وزارت به زرسبا 628 و داریم صمت وزارت با خوبی بسیار ارتباط افزود: وی

 و کندمی کار ستا ماه 4 ساختار این و است شده استفاده هم آنها هایظرفیت از عید ایام در که است شده مذاکره

 .کنیم تجهیز هوشمند بزارهایا به خواهیممی

 بازار تنظیم دستا با کاری موازی ییغذا امنیت قرارگاه تشکیل آیا که سوالی به پاسخ در کشاورزی جهاد وزیر

 قرارگاه لذا ،بود کشاورزی محصوالت غذایی نیاز مناسب و موقع به تامین برای جمهور رئیس دستور گفت: نیست؟

 .اردند هم کاری موازی گونه هیچ و است شده انجام کشاورزی محصوالت پایش و رصد برای غذایی امنیت

 وضعیت داریباغ در گفت: کشاورزی مکانیزاسیون برای کشاورزی ادوات و اهدستگاه تامین درباره نژادساداتی

 و داریم شکلم هم تبدیلی صنایع آن بر عالوه داریم؛ مزیت که باغداری در ویژه به نیست مناسب مکانیزاسیون

 و صیخصو خشب همکاری نیازمند و است ما اساسی هایبرنامه جزو اینها و دشومی فروشی خام به مجبور کشاورز

 .هستیم جدید هایروش با مالی تامین

 دارد سند کشور کشاورزی هایزمین درصد چهار فقط *

 طول سال ۳۰ شاید روند این با و دارند سند کشور کشاورزی های زمین درصد چهار افزود: کشاورزی جهاد وزیر

 پایان تا کشاورزی های زمین همه که است این سیزدهم دولت برنامه شوند، سنددار کشور های زمین که بکشد

 از و داریم جلسه مربوط قرارگاه در کشاورزی اسناد صدور برای جلسه هفته هر شنبه سه شوند. دار سند دولت

 .زنیم می کلید را کار این زنجان استان کشاورزان به سند تحویل با بهمن

 نداریم زمینیسیب تأمین در مشکلی *

 هیچ و دشومی وارد هم جنوب زمینیسیب و دارد وجود انبارها در زمینیسیب تن هزار 6۰۰ گفت: همچنین وی

 .باشد باید دو هر اتصادر و واردات و است اقتصادی بنگاه یک کشاورزی که بدانیم باید کال اما ندارد. وجود مشکلی

 محیط نسازما با ها جنگل سازمان ادغام درباره زیست محیط سازمان رئیس پیشنهاد درباره کشاورزی جهاد وزیر

 این از ریاخبا هم گذشته یهاسال در و نیست جدیدی موضوع البته و است پیشنهاد یک تنها این گفت: زیست،

 است، نظارتی وزهح زیست محیط ما نظر ازاست؛ نرسیده نتیجه به امروز به تا و داشته وجود ها ادغام درباره دست

 .دشومین انجام شبخ دو برای ارتقایی ادغام پیشنهاد ینا با و است اجرایی سازمان یک طبیعی منابع سازمان اما

 روغن واردات برای دالر میلیون 300 اختصاص *
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 روغن واردات ایبر دالر میلیون ۳۰۰ و ندارد وجود کشور روغن تامین در مشکلی هیچ افزود: همچنین نژادساداتی

 .است یافته اختصاص

 یا آماده خوراک طریق زا را بقیه و کنیم تامین کشور در را خود های دهنها انیمتومی درصد ۵۰ تا افزود: نژادساداتی

 .کنیم تهیه واردات

 ارز حذف النا تا گفت: یابد؟ می اختصاص آینده سال دامی های نهاده ترجیحی ارز آیا اینکه به پاسخ در وی

 .است نیاورده رای تلفیق کمیسیون در ترجیحی

 کشور یهاگلخانه و لبنی صنایع حوزه از روسی تیم بازدید *

 کشاورزی تجارت تبادالت و غالت حوزه در روسیه به جمهور رئیس سفر در گفت: همچنین کشاورزی جهاد وزیر

 حوزه از هروسی از تیمی هفته این برسد. خوبی خروجی به که کنیم می پیگیری و شده خوبی های گیری تصمیم

 .داشت خواهند بازدید کشور ی هاگلخانه از هم آینده هفته و کردند بازدید لبنی صنایع

 آمارها زیرا انددهنکر احساس را خود سفره بر کشاورزی جهاد وزارت اقدامات نتیجه مردم هنوز اینکه درباره وی

 شدن متعادل اما تاس بازار و هاقیمت روی غذایی امنیت قرارگاه در ما تمرکز گفت: است، هاقیمت افزایش از حاکی

 هم کنار در ها یرهزنج همه و کنیم مناسب را تولید ریزی برنامه باید بنابراین است تولید افزایش نیازمند قیمت

 .برد واهدخ زمان اینها که بگیرند اختیار در را بازار و کرد استفاده هم ها اتحادیه ظرفیت از و باشد

 قراردادی کشاورزی قالب در گندم خودکفایی احیای برنامه *

 مشکل با ذشتهگ سال گفت: دارید؟ گندم خودکفایی برنامه احیای برای ای برنامه چه اینکه هدربار نژادساداتی

 فصل ابتدای رد آینده سال برای کردیم وارد را بقیه و خریدیم گندم تن میلیون 4.6 و بودیم مواجه خشکسالی

 .کردیم تعیین تومان 7۵۰۰ کیلویی قانون طبق را قیمت

 یفعل شرایط در گفت: است، قراردادی کشاورزی گندم، تولید افزایش برای ما برنامه مهمترین اینکه بیان با وی

 ایدبی پایین تولیدش و ندک تهیه را خود نیاز مورد نهاده نتواند نقدینگی کمبود دلیل به کشاورزان از بسیاری احتماال

 دنیا در اما است ادیقرارد کشور رزیکشاو درصد یک تنها که داد افزایش را تولید انتومی قراردادی کشاورزی با اما

 میلیون 2 از شبی آینده سال است قرار و شده بسته قرارداد هکتار هزار 2۵۰ اکنون است؛ درصد 9۰ تا رقم این

 .شود تولید قراردادی روش به کشور گندم زمین هکتار
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 کنترل و بررسی شودمی اردو که محصولی هر قانون اساس بر گفت: تراریخته محصوالت درباره کشاورزی جهاد وزیر

 .است ممنوع هم داخل در تولید و شودمی

 کشاورزی، محصوالت تنی میلیون 1۳۰ از بیش تولید وجود با اینکه درباره فارس خبرنگار سوال باره در وی

 سر که اریمد گندم و شکر برنج، واردات و دامی های نهاده در درصد 7۰ از بیش غن،رو به درصدی 9۰ وابستگی

 دولت پایان در که کنید می فکر شما ،کندمی ایجاد کنندگان مصرف و کنندگان تولید برای زیادی مشکالت زنگاهب

 در ما نگاه هبود سیاسا محصوالت روی تمرکز همیشه :گفت هید؟ د کاهش را ها وابستگی این بتوانید میزان چه

 و سبز آب از فادهاست برنج در کرد، خواهیم بالدن را وری بهره افزایش نیست، کشت زیر سطح افزایش به دوره این

 مشتری و نهاده دغدغه ما کشاورزی که دهدمی کاهش را خارج به وابستگی میزان و است قراردادی کشاورزی

 .کیست او مشتری بداند اینکه مگر نکارد خاک دل در بذری هیچ کشاورز یعنی باشد، نداشته

 تولید برای ژیتکنولو ورود دنبال به که هستیم مشکالتی دچار هم فیصی و سبزی بذور تامین در کرد: اظهار وی

 .کنیم می دنبال هم را آرین الین مرغ هستیم. شده اصالح نهال و بذر

 نقش منطقه هایبازار در رصد د 2 حاضر حال در است، غذایی دیپلماسی ما های برنامه از یکی گفت: نژادساداتی

 و کشاورزی والتمحص تجارت حوزه در باید و است کم بسیار که کنیممی صادر هروسی به دالر میلیون ۳۵۰ و داریم

 را زمینه این در وگوگفت و کردیم ریزی برنامه کشورها سفرای با را هایینشست بکنیم، زیادی تالش غذایی تجارت

 .کنیم بیشتر را خود واردات حجم تا دهیم می استمرار

 خبر لینک

 

 

 16:۰9 ،14۰۰ بهمن 21-ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 است کشور نیاز از بیش گوشت ذخایر تولید/ از حمایت برای دامی نهاده تن هزار 960 توزیع 2-14

https://www.farsnews.ir/news/14001117000282/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C
https://www.irna.ir/news/84646500/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B9%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84646500/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B9%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
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 از ش تیبانی پ منظ ور  ب ه  امسال ماه بهمن دامی نهاده تن هزار 96۰ گفت: کشاورزی جهاد وزیر مشاور -ایرنا -تهران

 از ب یش  بارگذاری میزان این و است توزیع حال در و شده بارگذاری بازارگاه سامانه در دامداران نگرانی رفع و تولید

 .است بوده گذشته هایماه

 ب ازار  نظ یم ت ک ارگروه  در داش ت:  اظهار «رضازاده علیرضا» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا پنجشنبه روز گزارش به

 در بهم ن  آخ ر  ت ا  ارز ت امین  طب ق  نی ز  ماه اسفند در دامداران نیاز مورد نهاده کل شده مقرر کشاورزی محصوالت

  .شود بارگذاری بازارگاه سامانه

 منظ ور  ب ه  کش ور  سراسر در رمضان مبارک ماه تا امروز از مناسب قیمت با قرمز گوشت انواع گسترده توزیع از وی

 .داد خبر مردم نیاز رفع و بازار آرامش و ثبات

 مص رف  ازارب   نی از  از بیش و وفور به بخش،اطمینان رمزق گوشت ذخیره که این بیان با کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 از قرمز تگوش انواع توزیع کشاورزی، محصوالت بازار تنظیم کارگروه مصوبات آخرین اساس بر گفت: گرفته، صورت

 ب ا  ورکش   سراس ر  در ش هر  سطح هایفروشگاه و ایزنجیره هایفروشگاه بار،تره میادین هوشمند، هایسامانه طریق

 .باشند نداشته ایغدغه هیچ خود سفره برای محصول این به دسترسی مورد در مردم و شودمی انجام مناسب قیمت

 از 19 کووی د  بیم اری  مالحظات و مردم کرامات حفظ برای قرمز گوشت هوشمند عرضه آینده ساعات از افزود: وی

 خری د  شرو از اس تفاده  نی ز  م ا  توص یه  و ش ود م ی  آغاز منزل درب تحویل و ویژه تخفیف با بازرگام سامانه طریق

 .است هوشمند

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646290.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646290.jpg


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

2۳7 http://awnrc.com/index.php  

 هزار 99 کیلوگرم هر قیمت با شده بندیبسته و بشقابی مخلوط گوساله گوشت عرضه سامانه این در گفت: رضازاده

 صورت لمنز درب رایگان تحویل صورت به تومان هزار 1۰۵ کیلوگرم هر شده بندیبسته بره گوشت و تومان 8۰۰ و

 .گیردمی

 الش ه  الهگوس گوشت آینده شنبه از کشاورزی، محصوالت بازار تنظیم کارگروه مصوبه اساس بر کرد: اطرنشانخ وی

 ش ده  بن دی تهبس بازاری تنظیم گرم گوساله گوشت تومان، هزار 1۰۰ کیلوگرم هر قیمت با بارتره و میوه میادین در

 قیمت اب گرم کیلو هر یک درجه بازاری نظیمت کرده چرخ گوساله گوشت و تومان هزار 14۰ کیلوگرم هر یک درجه

 .گیردمی قرار کنندگان مصرف دسترس در و عرضه تومان هزار 12۰

 در توم ان  ره زا  12۰ قیمت با شده بندیبسته گوساله گوشت همچنین بارتره و میوه میادین در داد: ادامه رضازاده

 دهگس تر  ص ورت  ب ه  کیل وگرم  ه ر  در تومان 9۰۰ و هزار 116 قیمت با الشه گرم گوسفندی گوشت و کیلوگرم هر

 .شودمی توزیع

 ه ر  قیم ت  ب ا  ه ا بیمارستان و ادارات ها،ارگان ها،سازمان مخصوص گوساله گوشت کرد: تصریح حال همین در وی

 .شد خواهد عرضه تومان هزار 14۰ کیلوگرم

 بازار روزانه پایش و نظارت

 ب ه  ازارب   پ ایش  و نظارت شد، مقرر کشاورزی محصوالت بازار ظیمتن کارگروه در گفت: کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 برخ ورد  گرانفروش ی  و فروش ی  کم ساختگی، گرانی احتکار، نظیر اقدامی گونه هر با و انجام مستمر و جدی صورت

 .شودمی

 روزان ه  رتص و  به بازرسی هایتیم توسط کشاورزی محصوالت بازار بر نظارت داد: ادامه کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 ی ن ا فروش ی  ک م  و احتک ار  گرانفروش ی،  زمین ه  در تخلف گونه هر مشاهده صورت در نیز مردم و گیردمی صورت

 و گی ری پ ی  وق ت  اس رع  در موضوع تا دهند اطالع 124 گویای تلفن طریق از را خود گزارش توانندمی محصوالت

 .بگیرد قرار بررسی مورد

 و منف ی  اخب ار  ب ا  مقابل ه  و گوش ت  مص رف  م دیریت  و کنت رل  نظارت، در مردم همیاری و همراهی خواستار وی

 غیرموث ق  اخبار انتشار از خواست جمعی هایرسانه از همچنین و شد هارسانه برخی و مجازی فضای در هاجوسازی
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 همک اری  و خ ودداری  م ردم  سفره به مربوط محصوالت سایر و قرمز گوشت تامین و توزیع مورد در کننده نگران و

 .باشند داشته بازار آرامش و ثبات ایجاد برای دولت اقدامات با را زمال

 ه یچ  داش ت:  اظه ار  و ک رد  تاکی د  آتی هایماه و روزها در مردم سفره نیاز مورد گوشت تامین بر دیگر بار رضازاده

 .نداریم کشور سطح در گوشت تامین در مشکلی

 خبر لینک

 

 

 21-11-14۰۰ 16:۰۳-فارس خبرگزاری

 تحویل و یژه و تخفیف با قرمز گوشت هوشمند عرضه ماه/ بهمن دامی هنهاد تن هزار 960 توزیع 3-14

 منازل درب

 هاینگرانی رفع و لیدتو از پشتیبانی منظور به ماه بهمن نهاده تن هزار 96۰ کرد: اعالم کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 بوده گذشته هایاهم از بیش بارگذاری میزان این و است توزیع حال در و بارگذاری بازارگاه سامانه در دامداران

 .است

 

 کارگروه در افزود: رضازاده علیرضا کشاورزی، جهاد وزارت رسانیاطالع پایگاه از نقل به فارس خبرگزاری گزارش به

 آخر تا ارز تامین طبق نیز ماه اسفند در دامداران نیاز مورد نهاده کل شده مقرر کشاورزی محصوالت بازار تنظیم

  .شود بارگذاری بازارگاه سامانه در بهمن

 خورد کلید امروز از بازار در قرمز گوشت گسترده عرضه*

https://www.irna.ir/news/84646500/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B9%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14001121000506/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B9%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81
https://www.farsnews.ir/news/14001121000506/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B9%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81
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 منظور به کشور سراسر در رمضان مبارک ماه تا امروز از مناسب قیمت با قرمز گوشت انواع گسترده توزیع از وی

 .داد خبر مردم نیاز رفع و بازار آرامش و ثبات

 بیش و وفور به بخش،اطمینان قرمز گوشت ذخیره که این بیان با رزیکشاو جهاد وزارت عمومی روابط مرکز رییس

 توزیع شاورزی،ک محصوالت بازار تنظیم کارگروه مصوبات آخرین اساس بر گفت: گرفته، صورت مصرف بازار نیاز از

 در شهر سطح هایفروشگاه و ایزنجیره هایفروشگاه بار،تره میادین هوشمند، هایسامانه طریق از قرمز گوشت انواع

 هیچ خود سفره برای محصول این به دسترسی مورد در مردم و شودمی انجام مناسب قیمت با کشور سراسر

 .باشند نداشته ایغدغه

 کووید ماریبی مالحظات و مردم کرامات حفظ برای قرمز گوشت هوشمند عرضه آینده ساعات از داشت: اظهار وی

 خرید روش از تفادهاس نیز ما توصیه و شودمی آغاز منزل درب تحویل و ویژه تخفیف با بازرگام سامانه طریق از 19

 .است هوشمند

 هزار 99 لوگرمکی هر قیمت با شده بندیبسته و بشقابی مخلوط گوساله گوشت عرضه سامانه این در گفت: رضازاده

 صورت منزل بدر رایگان لتحوی صورت به تومان هزار 1۰۵ کیلوگرم هر شده بندیبسته بره گوشت و تومان 8۰۰ و

 .گیردمی

 میادین در الشه هگوسال گوشت آینده شنبه از کشاورزی، محصوالت بازار تنظیم کارگروه مصوبه اساس بر افزود: وی

 یک درجه شده بندیبسته بازاری تنظیم گرم گوساله گوشت تومان، هزار 1۰۰ کیلوگرم هر قیمت با بارتره و میوه

 هزار 12۰ یمتق با گرم کیلو هر یک درجه بازاری تنظیم کرده چرخ گوساله گوشت و ومانت هزار 14۰ کیلوگرم هر

 .گیردمی قرار کنندگان مصرف دسترس در و عرضه تومان

 در تومان هزار 12۰ قیمت با شده بندیبسته گوساله گوشت همچنین بارتره و میوه میادین در داد: ادامه رضازاده

 گسترده صورت به کیلوگرم هر در تومان 9۰۰ و هزار 116 قیمت با الشه گرم گوسفندی گوشت و کیلوگرم هر

 .شودمی توزیع

 هر قیمت با هابیمارستان و ادارات ها،ارگان ها،سازمان مخصوص گوساله گوشت کرد: تصریح حال همین در وی

 .شد خواهد عرضه تومان هزار 14۰ کیلوگرم

 بازار روزانه پایش و نظارت*
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 به بازار ایشپ و نظارت شد مقرر کشاورزی محصوالت بازار تنظیم کارگروه در گفت: کشاورزی هادج وزیر مشاور

 برخورد فروشیگران و فروشی کم ساختگی، گرانی احتکار، نظیر اقدامی گونه هر با و انجام مستمر و جدی صورت

 .شودمی

 روزانه صورت به بازرسی هایتیم توسط یکشاورز محصوالت بازار بر نظارت داد: ادامه کشاورزی جهاد وزیر مشاور

 این وشیفر کم و احتکار گرانفروشی، زمینه در تخلف گونه هر مشاهده صورت در نیز مردم و گیردمی صورت

 و گیرییپ وقت اسرع در موضوع تا دهند اطالع 124 گویای تلفن طریق از را خود گزارش توانندمی محصوالت

 .بگیرد قرار بررسی مورد

 و نفیم اخبار با مقابله و گوشت مصرف مدیریت و کنترل نظارت، در مردم همیاری و همراهی ستارخوا وی

 غیرموثق باراخ انتشار از خواست جمعی هایرسانه از همچنین و شد هارسانه برخی و مجازی فضای در هاجوسازی

 همکاری و ریخوددا مردم سفره به مربوط محصوالت سایر و قرمز گوشت تامین و توزیع مورد در کننده نگران و

 .باشند داشته بازار آرامش و ثبات ایجاد برای دولت اقدامات با را الزم

 هیچ داشت: ظهارا و کرد تاکید آتی هایماه و روزها در مردم سفره نیاز مورد گوشت تامین بر دیگر بار رضازاده

 .نداریم کشور سطح در گوشت تامین در مشکلی

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14001121000506/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DB%B9%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81
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 دهم:پانز بخش 15

 تآالنمکانیزاسیون/ماشی
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 انزدهم:ش بخش 16

  بازدیدها و سخنرانی مصاحبه،
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  ایرنا – 6/11/89: تاریخ

  تاس رکشو یکشاورز لآشی هپاشن نپایی یروهبهر

  

 رخب کلین
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 19-11-14۰۰ ۰۰:۰۵- فارس خبرگزاری

 نشاند سیاه خاک به را کشاورزی آن، با محمدرضا که هنگفتی بودجه |لویپه روایت به پهلوی 1-17

 عالوه و ماندمی مصون شدن کمونیست از شد، زمین صاحب کشاورز وقتی که بودند گفته محمدرضا به هاآمریکایی

 را ایران رزیکشاو و رفت ارضی اصالحات سراغ همین برای کرد؛ خواهد دفاع نیز خود زمین از کار در قوی انگیزه بر

 .کرد نابود

 

 و ریخت هم به را جامعه بافت خود، سلطنت طول در محمدرضا فارس، خبرگزاری تاریخ گروه خبرنگار گزارش به

 انقالب» توسط یرانا اجتماعی بافت ریختن هم به است. دشوار بسیار آن چاره که آورد بار به وخیمی عواقب امر این

 شد. کتهدی آمریکا، جمهور رئیس کندی توسط که گرفت صورت او «ارضی اتاصالح» ویژهبه و محمدرضا «سفید

 کالم تکیه ارضی اصالحات خارج، در مطبوعاتی هایمصاحبه در خصوص به آمریکا و اروپا هایمسافرت در بعدها

 ار آن و دادمی توضیح مطبوعات نمایندگان و کشورها این مقامات به بار صدها را آن اصول و بود محمدرضا

 !کردمی توصیف ایران ملت نجات برای خود پیروزی ترینبزرگ

 

 آمریکا جمهور رئیس کندی کنار در پهلوی محمدرضا

 رفت؟ ارضی اصالحات سراغ محمدرضا چرا

https://www.farsnews.ir/news/14001118000747/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C%7C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9
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 به هاییآمریکا که توضیحی» نویسد:می ایران در طرح این اجرای عواقب درباره خاطراتش در فردوست حسین

 بر عالوه و ماندمی مصون شدن کمونیست از شد، زمین صاحب کشاورز وقتی که بود نای بودند، داده محمدرضا

 دفاع نیز خود زمین زا ملک. صاحبان برای نه و کندمی کار خود برای زیرا شود،می پیدا او کار در قوی انگیزه اینکه

 !است کمونیسم با مبارزه مفهومش زمین، از دفاع و کرد خواهد

 در و مداوم طور به ارضی اصالحات اجرای از بعد و قبل دوران تمام در محمدرضا که بود کندی نظرات همان هااین

 ولی نیست، ردیدیت کرد، نابود را ایران کشاورزی کندی، ارضی اصالحات طرح اینکه در کرد.می تکرار موقعیتی هر

 بافت از هاریکاییآم اطالعات که یمبگو باید پاسخ در داشتند؟ وقوف مسئله این به نسبت قبل از هاآمریکایی آیا

 از هاآمریکایی الًاصو و داشتند کامل وقوف هاانگلیسی عکس، به که حالی در باشد زیاد توانستنمی ایران کشاورزی

 به قبل زا آنها اگر که نیست تردیدی لذا و نداشتند کم شناخت حتی مواردی در و کافی شناخت جوامع بافت

 هاآن به هانگلیسیا که است اطالعاتی این داشتند، وقوف ارضی اصالحات طرح اجرای اثر در ایران کشاورزی نابودی

 بافت املک شناخت عدم همان علتش شود،می مرتکب جهان مختلف نقاط در آمریکا که اشتباهاتی بودند. داده

 .است جوامع

 

 دهقانان میان اراضی مالکیت اسناد توزیع

 ارضی اصالحات طرح اجرای با محمدرضا توهمات

 به محمدرضا سخنان در آغاز همان از آورد، دست به آن از داشت انتظار غرب که نتایجی و ارضی اصالحات اهداف

 قبل از بیش محصول کشاورز، کمتر تعداد با کشاورزی، شدن مکانیزه با که گفتمی صریحاً او شد.می فهمیده وضوح

 در مثالً که جمعیت کل از کشاورز درصد و آورد خواهند رو توسعه حال در صنایع به اضافی کشاورزان و شد خواهد

 درصد 2۰ یعنی شد؛ خواهد بالعکس است، درصد 2۰ مثالً که صنعتی کارگر درصد و است درصد 6۰ حاضر حال
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 از پس آیا شد؟ چه عمالً ولی کرد. خواهند کار صنعت بخش در درصد 6۰ و کشاورزی بخش در جمعیت کل

 شد؟ بیشتر تولید و مکانیزه ایران اورزیکش ارضی اصالحات

 

 پهلوی دوره عمرانی هایبرنامه

 شدیممی خودکفا شد،می کشاورزی صرف اگر که ایبودجه

 بخش اقعو در که کرد کوچک و بزرگ هایپروژه صرف را نفت هنگفت درآمد تمام محمدرضا طرح، همین براساس

 اگر که الیح در بود. همین هم هاآن هدف و رفتمی اروپایی و انگلیسی و آمریکایی هایشرکت جیب به آن عمده

 و کشت هایپروژه شد.می خودکفا کشوری ایران مسلماً شد،می خرج ایران کشاورزی در نفتی کالن درآمد این

 یهاقیمت ونکمیسی عضو که زمانی نداشت. دیگری سود زیان جز به که بود محتوابی چنان شدمی اجرا اگر صنعت

 آموزگار، شیدجم از بودند عبارت اعضا سایر بودم. بازرسی رئیس موقع آن )در شدم وزیر نخست ریاست به هپای

 سازمان مانز آن در که شدم متوجه برنامه( سازمان رئیس مجیدی گردانندگی با و اصفیا صفی انصاری، هوشنگ

 زیادی هایپروژه نآ بر عالوه و دارد ترلکن تحت کشور سراسر در تومان میلیون 1۰۰ از باالتر پروژه 6۰۰۰ برنامه

 خصوص هب عظیم بناهای ایجاد آن، از توجهی قابل بخش که اجراست حال در دولتی بخش و خصوصی بخش توسط

 صرف میعظی سرمایه چه که شودمی روشن شود، بررسی آن اهداف و هاپروژه این اگر است. بزرگ شهرهای در

 بافت نابودی در عجیبی نتایج چه و گرفته صورت ایرانی و غربی هایشرکت توسط هنگفتی چپاول چه شده،

 .است داشته کشور اقتصادی
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 شدند شهرها راهی روستاها از ارضی اصالحات طرح دلیل به مردم

 کرد شهرها روانه روستاها از را مردم که طرحی

 خانواده کی که طوری به شد، زکشاور هایخانواده شدن فقیرتر موجب محمدرضا ادعاهای برعکس ارضی، اصالحات

 به کشاورزان الذ داشت. ماهیانه عایدات ریال 12۰۰ تا 1۰۰۰ بین بچه( 4 متوسط طور به و شوهر و )زن کشاورز

 هایپروژه و خصوصی و دولتی ساختمانی بخش در ویژه به هاپروژه این جذب و آوردند رو بزرگ شهرهای به سرعت

 ایران امعهج اساسی معضل یک به شهرنشینی معضل نتیجه در داشت. نیاز کار نیروی به وفور به که شدند شهری

 7۰۰ و میلیون دو سال ۵ ظرف که شد مشخص «اطالعات ویژه دفتر» تحقیقات از پس 1۳۵۵ سال در شد. بدل

 به نفر هزار ۳۰۰ و اصفهان جمعیت به نفر هزار ۵۰۰ مشهد، جمعیت به نفر هزار صد تهران، جمعیت به نفر هزار

 خود که گلی هایخانه یا کپر در شهرها حومه موات اراضی در افراد این است. شده افزوده شیراز جمعیت

 کپرها این ردیموا در تهران شهردار و بود شده ایجاد کپرنشین شهرک 1۳ تهران در کردند.می زندگی ساختند،می

 جمعیت ترتیب بدین شد!می برپا کپرها این دوباره ولی آمد،می وارد هم تلفاتی که کردمی تخریب بلدوزر با شبانه را

 وجود هرهاش گسترش برای ایبرنامه هیچ چون و یافت افزایش غیرمنتظره طور به تهران ویژه به بزرگ شهرهای

 و شد بدل مملکتی اساسی معضل یک به تهران هوای آلودگی و ترافیک مسئله خورد. هم به شهرها نظم نداشت،

 .شد تبدیل ود،ب انباشته شهرها سایر و تهران در که مصرفی و انگلی نیروی به جامعه مولد و مفید کار نیروی
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 بندرعباس در بسیار باری هایکشتی توقف

 شدمی فاسد شانمحموله و ماندمی بندر در ماه 6 که هاییکشتی

 و شود صلیا واردات زج گوشت، و گندم ویژه به مختلف اقالم که شد سبب نوع، هر از کشاورزی تولیدات کاهش

 رقم نیز غیره و ژانتینآر و استرالیا از زده یخ گوشت واردات کند! صادر ایران به گندم تن میلیون دو آمریکا هرسال

 از مهمی خشب ترتیب بدین و بود صادق نیز کشاورزی اقالم سایر مورد در وضعیت این داد.می تشکیل را بزرگی

 یادیز تعداد همیشه اسلحه! خرید صرف دیگر مهم بخش و شدمی مصرفی مواد خرید صرف ایران نفتی درآمد

 را نوبت انتظار در کشتی 8۰۰ تا و فرستادم تحقیق برای را هیأتی یکبار بودند. تخلیه نوبت در بندرعباس در کشتی

 نام به را دخو هزینه چون کرد،نمی تفاوتی کشتی صاحب برای بودند. انتظار در ماه 6 برخی که کردند شمارش

 فاسد هاشتیک فاسدشدنی هایمحموله و اجناس اکثر که بود ایران متوجه ضرر و کردمی دریافت روزانه دموراژ

 در را دهش فاسد جنس که شدمی تقاضا او از تخلیه موقع در کشتی، صاحب به دموراژ پرداخت از پس شدند.می

 بود. بندرعباس در هاکشتی قفتومیدائ رویه این کرد.می دریافت را خود مزد نیز تخلیه برای او و کند تخلیه دریا

 «.بود تماعیاج و اقتصادی بزرگ معضل یک به تهران تبدیل محمدرضا توسط جامعه بافت تخریب بالواسطه نتیجه

 خبر لینک

 

 

 16:۰۳ ،14۰۰ بهمن 2۳-ایرنا

 است نشده حل ما استخدام مشکل کرمان: کشاورزی ناظر کارشناسان 2-17

https://www.farsnews.ir/news/14001118000747/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C%7C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9
https://www.irna.ir/news/84648498/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

2۵۰ http://awnrc.com/index.php  

 

 درخواست با و ودخ شغلی شرایط به اعتراض در کرمان کشاورزی جهاد ناظر کارشناسان از تعدادی - ایرنا - کرمان

 حل مشاناستخدا مشکل که کردند اعالم و تجمع استانداری مقابل شنبه زرو استخدامی وضعیت تکلیف تعیین

 .است نشده

 استان در ارک به مشغول کرمان کشاورزی جهاد ناظر کارشناسان از شماری که است درحالی این ایرنا گزارش به

 اعظمی اهلل حذبی که بودند هشد خود استخدام مشکالت پیگیری خواهان تجمعی در نیز امسال شهریورماه کرمان

 تکلیف تعیین :بود گفته ایرنا خبرنگار با وگو گفت در زمان همان اسالمی شورای مجلس کشاورزی کمیسیون دبیر

 هستیم؛ ضوعمو این پیگیر لذا است آنان طبیعی و قانونی حق کشاورزی بخش ناظر کارشناسان استخدامی وضعیت

 .است شده تصویب نیز آن کلیات و مطرح کمیسیون در طرح این

 .کنید مالحظه انیدتومی اینجا را افراد این قبلی تجمع به مربوط خبر

 که کرمان تانداریاس مقابل حضور با کرمان کشاورزی جهاد ناظر کارشناسان این دوباره ماه بهمن سوم و بیست اما

 .هستند خود مشکالت حل پیگیر همچنان کردند اعالم شد می برآورد نفر 4۰ حدود تعدادشان

 به افراد این ت:گف ایرنا خبرنگار به تجمع این حاشیه در کشاورزی جهاد ناظر کارشناسان نماینده سمندری محسن

 کار از مالع هم 98 سال از و محروم شغلی های فرصت همه از خود فعالیت یهاسال طی مطمئن شغلی آینده امید

 .انددهش بیکار

 رایشو مجلس کشاورزی کمیسیون در کشاورزی جهاد ناظر مهندسان استخدامی طرح کلیات کرد: حتصری وی

 نرسیده یجهنت به ماه چند و سال یک گذشت باوجود آن جزییات بررسی اما رسید تصویب به گذشته سال اسالمی

 .است

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/4/169458369.jpg?ts=1644657568037
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/12/4/169458369.jpg?ts=1644657568037
http://irna.ir/xjFRZP
http://irna.ir/xjFRZP
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 وعض و اسالمی یشورا مجلس در عنبرآباد و جیرفت مردم نماینده نظر اظهار به بنا :افزود سمندری

 ینا امیدواریم و نرسیده نتیجه به تاکنون طرح این مالی بار تامین منبع مجلس، کشاورزی کمیسیون

 .شود فصل و حل زودتر چه هر مهم

 خبر لینک

 

 

 24-11-14۰۰ 12:۳6 -فارس خبرگزاری

 است؟ اوکراین و روسیه تنش نگران ازاندازه بیش اروپا چرا 3-17

 زا پیش آنها کرده، ادایج آمریکایی و اروپایی کشورهای برای را هایینگرانی اوکراین و روسیه مرز در هاتنش افرایش

 .هستند کشیده چالش به را آنها نیز اکنون که انرژی بحران آینده از باشند، کشور دو این نگران آنکه

 

 برای را هایینینگرا اوکراین و روسیه مرز در هاتنش افرایش فارس، خبرگزاری المللبین اقتصاد گروه گزارش به

 از باشند، اوکراین و روسیه کشور ود حال نگران آنکه از پیش آنها کرده، ایجاد آمریکایی و اروپایی عمدتا کشورهای

 کشیده چالش به را منطقه این نیز اکنون که انرژی هایحامل قیمت رفتن باال و اروپا در انرژی تأمین مبهم آینده

 منطقه رد غذایی های ناامنی و مشکالت روی کرده سعی اگرچه گزارشی در اروپا خارجی روابط هستند.شورای

 بیشتر وابستگی و ژیانر بحران جمله از عدیده مشکالت نتوانسته گزارش متن در اما کند تاکید آفریقا و خاورمیانه

  .کند پنهان را آمریکا و اروپا به منطقه کشورهای نفوذ روسیه، گاز به

https://www.irna.ir/news/84648498/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.farsnews.ir/news/14001124000281/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 کشور دو بین هایدرگیر گرفتن باال،است نوشته اوکراین و روسیه بحران تأثیر درباره اروپا خارجی روابط شورای

 اللاخت از فراتر تواندیم مسئله این کرد. خواهد ایجاد آفریقا شمال و خاورمیانه در اروپا منافع برای واریناگ عواقب

 نفوذی ابزار نرژیا از منطقه کشورهای تا کرد خواهد کمک حتی باشد. غذایی ناامنی افزایش نیز و انرژی عرضه در

 .کنند پیدا اروپا و آمریکا برای

 تقویت را پایدار همذاکر ایجاد المللیبین دیپلماسی است. ابهام در ایهاله اوکراین نوشتسر نویسد؛می گزارش این

 اروپا منافع کند، ملهح اوکراین به بخواهد روسیه که صورتی در دارد. وجود منطقه این بر جنگ سایه هنوز اما کرده،

 .شد خواهد سئلهم این درگیر هم ریقاآف منطقه و خاورمیانه که چرا رفت، خواهد فراتر کشور دو این محدوده از

 اروپا انرژی جدید مسئله اوکراین در تنش*

 اییتنه به آفریقا و یانهخاورم که آنجایی از کند. ایجاد منطقه در اروپا برای را جدیدی مسئله احتماالً اوکراین جنگ

 رفتن باال ینکها ضمن است. ممه اروپا برای مسئله این شود، انرژی تأمین برای روسیه جایگزین شد نخواهد قادر

 .زد خواهد سیبآ سوریه و لیبی در ویژه به منطقه در ثبات برای هاتالش به احتماالً روسیه و غرب بین هاتنش

 رود می باال انرژی و گندم قیمت*

 واهدخ منجر گندم قیمت نیز و انرژی قیمت شدید رفتن باال به اوکراین، و روسیه بین تنش افزایش این، بر عالوه

 کشورهای برای موضوع این و هستند جهان در غالت صادرکننده بزرگترین اوکراین هم و روسیه هم زیرا شد،

 .بود خواهد حیاتی بسیار اساسی محصول این واردکننده

 گرانی و أمینت مشکل با اکنون که منطقه کشورهای از بسیاری برای گندم اساسی کاالی قیمت رفتن باال شرایط

 .شد خواهد دردسرساز هستند مواجه نان

 دشومی بیشتر روسیه گاز به اروپا وابستگی *

 شانوابستگی که باشد خطرناک تواندمی جهت آن از اروپا برای روسیه و اوکراین بین جنگ نویسد؛می گزارش این

 در که کند مواجه اختالل با را سبز قاره به گاز انتقال جریان تواندمی هاتنش این کرد. خواهد بیشتر را روسیه گاز به

 افزایش بسیار اروپا کنندگانمصرف برای را هاقیمت تواندمی دارد وجود اکنون که کمبودی و قیمت افزایش کنار

 این دیگر مسئله اما دهد.می تشکیل انرژی تعرفه را آنها زندگی هزینه از زیادی بخش نیز اکنون که حالی در دهد،
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 گفتن اگرچه .باشد روسیه از گاز خرید برای جایگزینی تواندمی خاورمیانه منطقه یمبگوی است اندیشیساده که است

 .است دشوار بسیار عمل در اما است آسان حرف این

 باشد روسیه گاز جایگزین اندتومین قطر*

 زگا تأمین یبرا کشورها توجه مرکز اکنون جهان در جی( ان ال) طبیعی گاز تولیدکننده بزرگ کشور دومین قطر

 بیشتر اروپا سمت به را خود صادرات مسیر که داده قرار فشار تحت را دوحه واشنگتن ژانویه ماه اواخر از است، شده

 اندرسیده خود دتولی ظرفیت حداکثر به حاضر حال در هم قطری تولیدکنندگان که است این مسئله اما دهد. تغییر

 متقاعد در یکاآمر که صورتی در کردند. منعقد خود یاییآس مشتریان با پیشتر را خود قراردادهای حال عین در

 بیشترین به گاز قیمت شود، مواجه شکست با اروپا به خود گاز از بخشی تحویل برای خود آسیایی شرکای کردن

 .رسید خواهد خود تاریخ قیمت

 عربستان اینکه ویژه به د،شونمی دیده آن برای مناسبی جایگزین که چرا دارد، ادامه قطر با زنیچانه حاضر حال در

 .ندارند زیادی صادراتی ظرفیت نیز و رقابت قابل ان.جی.ال تولید عربی متحده امارات و

 که نفعی یلدل به ها سعودی تاکنون که است نفت قیمت کاهش برای آمریکا شدید فشار تحت ریاض حاضر حال در

 بهبود مسیر تواندمی نفتی درآمدهای کندمی رفک عربستان است. نکرده قبول را آن دارد نفت باالی قیمت در

 .کند ترسریع را کرونا پاندمی دوره اقتصادی

 و الجزیره شودمی گفته و شودمی مطرح اروپا انرژی تأمین برای دیگری راهکار عنوان به آفریقا شمال این، بر عالوه

 چرا دارد، را خود خاص هایپیچیدگی نیز کشور دو این اما باشد. گاز عرضه برای مناسبی جایگزین تواندمی لیبی

 .کندمی تهدید را عرضه پایداری و ثبات کشورها این در سیاسی هایناامنی که

 اروپا و آمریکا به خاورمیانه نفوذ از نگرانی *

 و ریکاآم به را آفریقا و خاورمیانه کشورهای نفوذ زمینه تواندمی روسیه و اوکراین بین هاتنش نویسد:می گزارش این

 قطر احتماال و هستند خود انرژی شرایط تحکیم دنبال به احتماال عربستان و قطر کشور دو هر کند. بیشتر اروپا

 را مشابهی سیاست هم سلمان بن محمد عربستان در کند. تقویت خود انرژی اهرم با را اروپا با همسویی خواهدمی

 .کندمی دنبال
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 این با را خود هایپیمان حقیقت در بیشتر نفت عرضه و اروپا و مریکاآ درخواست به عمل با خواهدمی ریاض

 .بخشد تحکیم کشورها

 غذایی ناامنی *

 کشور دو این از مگند صادرات بر شدت به اوکراین و روسیه بین هاتنش افزایش که دارد وجود احتمال این نهایتاً

 در شود.می امانج کشور دو این سوی از جهان در اساسی محصول این تأمین درصد 29 تقریبا که باشد تأثیرگذار

 شده، ایجاد کرونا گیریهمه از پس که ایعرضه در اختالل دلیل به اساسی کاالهای و غذا قیمت افزایش حاضر حال

 .شود ذاییغ ناامنی و غذایی محصوالت بیشتر افزایش به منجر تواندمی هادرگیری این و است یافته افزایش

 تأثیر تواندمی که است شده توأم انرژی هایحامل گرانی با حاضر حال در که است نان قیمت رفتن االب دیگر، مسئله

 باال و دارند را غذایی یناامن میزان بیشترین منطقه این کند. ایجاد آفریقا منطقه و خاورمیانه ناپایداری در مضاعفی

  .کند بیشتر را ناآرامی نیز و بحران تواندمی هاقیمت رفتن

 یمن مانند شورهاییک اما نباشند، هاتنش این تأثیرتحت آفریقا شمال و خاورمیانه منطقه کشورهای از برخی احتماال

 االن همین از و گرفت خواهند قرار تأثیرتحت شدت به هستند اوکراین از گندم عمده خریداران دو هر که لبنان و

  .شد متصور آنها برای را ناگواری بسیار عواقب توانمی

 قرار هاتنش نای معرض در نیز کندمی وارد اوکراین از را خود غذایی اقالم مهمترین که هم مصر کشور همچنین

 این عواقب زا کرده رشد شدت به شان غذایی هایهزینه اخیرا هم الجزیره و تونس کشورهای آن بر عالوه دارد.

 .بود نخواهند دور به هاتنش

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001124000281/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 24-11-14۰۰ 11:۰۰-فارس خبرگزاری

 درصد 7 را افزوده ارزش بر مالیات فردا از تورم/ترکیه با مقابله برای اردوغان جدید برنامه 4-17

 دهدمی کاهش

 آن بر عالوه یابد، هشکا درصد 7 غذایی مواد و اساسی کاالهای افزوده ارزش بر مالیات فردا از داده دستور اردوغان

 .بیاورند پایین درصد 7 هاقیمت خواسته تولیدی هایشرکت از

 

 کاالهای فزودها ارزش بر مالیات ترکیه استاندارد، بیزنس از نقل به فارس خبرگزاری المللبین گروه ارشگز به

 جمهور رئیس غاناردو طیب رجب داد. کاهش کشور این در گسترده تورم با مقابله هدف با را غذایی مواد و اساسی

 هاقیمت که خواهدمی غذایی صنایع و هاشرکت زا دولت افزوده، ارزش بر مالیات کاهش بر عالوه کرده اعالم ترکیه

 دوشنبه فردا از زودهاف ارزش بر مالیات کاهش است قرار کرده، اعالم رسانه این که دهند.آنطور کاهش درصد 7 تا را

 .شود اجرایی

 و کندمی پیدا کاهش درصدیک به درصد 8 از غذایی محصوالت در افزوده ارزش بر مالیات که کرده اعالم اردوغان

 یافته، افزایش درصد 48.69 به کشور این در تورم که دهدمی نشان ژانویه ماه رسمی آمارهای گزارش این براساس

 حالی در این باشد.می درصد 11۵ از بیش حتی و اینهاست از باالتر بسیار واقعی هایرقم که گویندمی برخی اما

 .بیاورد فشار مردم بر این از بیش ترکیه در تورم ادد نخواهیم اجازه که کندمی تأکید اردوغان که است

 به وی پافشاری و اصرار در و اردوغان اشتباه هایسیاست دلیل به کشور این که گویندمی اردوغان دولت منتقدان

 بوده، تورم عامل شورک در باال بهره نرخ که است باور این بر اردوغان کند.می تحمل را مشکالت این بهره نرخ کاهش

 .ندارند قبول را تئوری این آنها مخالفان که حالی در

https://www.farsnews.ir/news/14001124000203/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://www.farsnews.ir/news/14001124000203/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
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 در کشور این پول شارز همچنان و بود دالر برابر در 1۳.49 با جاری هفته در ترکیه لیر ارزش گزارش، این براساس

 .است شده تقویت اندکی بود دالر برابر در 18.۳6 که دسامبر ماه به نسبت اگرچه است پایینی جایگاه

 تعرفه کشور این اتمقام حال این با است، انرژی قیمت افزایش کشور این خانوارهای مشکل بزرگترین ین،ا بر عالوه

 مشاغل برای و درصد ۵۰ تا خانوارها از بسیاری برای انرژی قیمت حساب این با دادند. افزایش ژانویه اول در را برق

 حتی و کوچک مشاغل از بسیاری که است حدی به انرژی باالی قیمت فشار داشت. رشد درصد 127 تا

 با و گذارندمی اکاشتر به مجازی شبکه در را خود انرژی هایتعرفه هاقیمت افزایش به اعتراض برای دارانرستوران

 .دارندمی اعالم را خود اعتراض کار این

 همچنین آنها ند.کنمی تبلیغ را ملی پول با گذاریسپرده کشور این اقتصاد نجات برای اخیراً ترکیه مقامات

 برای که دارد أکیدت اردوغان اند.گذاشته نمایش به کار این به مردم تشویق برای خود ملی رسانه در را هاییکلیپ

 .کندمی تأکید گذارییهسرما عنوان به را طال از استفاده آن کنار در شود. بیشتر ملی پول به اقبال باید تورم کاهش

 هم طال سازیذخیره هب ملی ارز کنار در که کندمی تشویق را مردم ترکیه داریخزانه و اقتصاد وزیر نباتی نورالدین

 .باشند داشته اهتمام

 بود معتقد ورکش این جمهور رئیس اردوغان طیب رجب شد، آغاز تورم افزایش با گذشته یکسال در ترکیه مشکالت

 بلکه نداشتند بولق تنها نه کشور این اقتصادی تمقاما اما است کشور این اقتصاد اصلی مشکل بهره نرخ بودن باال

 مقامات ینچند اردوغان کند، دخالت موضوعات این در نباید و نخوانده اقتصاد ایشان که کردند می اعتراض

 می پاشنه مانه به همچنان ترکیه اقتصادی مشکالت اما کرده کنار بر گذشته سال دو در را کشور این اقتصادی

 .چرخد

 کرده وارد کشور ینا به را زیادی فشار گاز و نفت جمله از انرژی قیمت رفتن باال و است انرژی نندهک وارد ترکیه

 .افتاد اتفاق بارها و بارها کشور این در گذشته های ماه در خیابانی است.اعتراضات

 خبر لینک

 

 21-11-14۰۰ 1۳:47-فارس خبرگزاری
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 جدول آمار+ روایت به پهلوی حکومت اب مقایسه در انقالب دستاوردهای 5-17

 .است شده روایت آمار با پهلوی حکومت با مقایسه در اسالمی انقالب دستاوردهای از بخشی

 

 در گیرچشم هایپیشرفت با خود چهارم دهه در اسالمی انقالب فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 جان از و هایرشادت مرهون آنها همه که شده روبرو هابخش سایر و ایهستهپزشکی، علمی، هایبخش

 اسالمی مقدس منظا اقدامات از ایگوشه دستاوردها این بهتر درک برای است. بوم و مرز این جوانان هایگذشتگی

 .است شده مقایسه پهلوی حکومت با انقالب از بعد

 .ازیمپرد می مختلف هایبخش در1۳9۵-1۳۵۵ اسالمی انقالب دستاوردهای به آمار نگاه از گزارش این در

 کشور جمعیت *

 به است. افتهی افزایش نفر میلیون 8۰ حدود به نفر میلیون 26 حدود از ایران جمعیت ،1۳9۵ تا 1۳۵۵ سال از

 بتوان تا باشد هکرد رشد نسبی طور به جامعه یک در رفاه و بهداشت ارکان و هازیرساخت تمامی باید دیگر عبارت

 .بود جمعیت شدر افزایش شاهد
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 در روستایی جمعیت و رفته ازدیاد به رو شهری جمعیت اخیر هایدهه طی شودمی مشاهده نمودار در که همانطور

  .است کاهش حال

 

 باسوادی نرخ *

 رسیده 1۳9۵ سال در درصد 88 حدود به 1۳۵۵ سال در درصد 48 حدود از کشور باسواد جمعیت سواد، حوزه در

 است. دهرسی درصد 84 حدود به درصد 18 حدود از مالحظه قابل جهشی با زنان، میان در درصد این که است

 از سیاریب به نسبت زمینه در ایران کشور و است رشد حال در و پیشرفته جوامع هایشاخصه از یکی باسوادی

 9۵ سال در که دندبو باسواد 4۵ سال در روستایی زنان درصد 4 تنها دارد. مطلوبی جایگاه دنیا و منطقه کشورهای

  .است رسیده درصد 7۳ حدود به
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 از بیش به 9۵ سال در که دادندمی تشکیل را جامعه افراد درصد ۵۰ حدود هاشهر در باسواد شهری زنان و مردان

 آموزی وادس نهضت انقالب از پس که داشته مطلوبی رشد حالی در جمعیت باسوادی میزان است. رسیده درصد 9۰

 .گرفت قرار جامعه عموم دسترس در نیز همگانی پرورش و آموزش و دآم وجود به

 

 آموزان دانش کل تعداد *

 به 1۳۵۵ سال رد نفر هزار 6۰۰ میلیون 6 از درصدی 11۵ رشدی با آموزان دانش تعداد همگانی، آموزش توسعه با

 دختر آموزان شدان برای و 81 پسر آموزان دانش برای رشد این رسید. 1۳9۵ سال در نفر هزار 22۰ و میلیون 14

 .است بوده درصد 17۰ از بیش

 

 نزولی سیر آن از پس و اندبوده 7۰ دهه در آموزان دانش جمعیت بیشترین شودمی مشاهده نمودار در که همانطور

 .کندمی تجربه را
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 بازرگانی مبادالت ارزش *

 رسیده ریال یلیاردم 27۵۳۰82 به که بود ریال اردمیلی 84۳ با برابر 1۳۵۵ سال در کشور بازرگانی مبادالت میزان

 و هاتحریم نواعا با آن از پس و شد تحمیلی جنگ وارد کشور انقالب، از پس بالفاصله که است حالی در این است.

 .بود روبرو آمریکا و غربی کشورهای هایکارشکنی

 

 مواد واردات و زرگانیبا مبادالت ارز تا شد موجب داخلی صنایع از جانبه همه هایحمایت و داخل تولید توان به اتکا

 .یابد افزایش ایواسطه و اولیه
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 برق مشترکان تعداد *

 هزار ۳۳824 به و بوده مواجه درصدی 11۰۰ افزایشی با کشور برق مشترکین تعداد رسانی، برق شبکه توسعه با

 کل رد برق مشترک 28۰۰ حدود هاتزیرساخ توسعه به کشور نیاز وجود با ۵۵ سال در است. رسیده مشترک

 .ندداشت برق ساعت چند برای روز شبانه طول در نیز مشترکان این اینکه بر مضاف داشت. وجود کشور

 

 به 9۵ تا 8۵ لسا از که طوری به است گرفته خود به شتابانی رشد برق مشترکان تعداد شده ارائه آمار براساس

 برق تولید رساختزی توسعه و گذاری سرمایه به نیاز تقاضا از حجم این اب قاعدتا رسید. مشترک هزار 1۳ از بیش

 .شودمی پرداخته آن به گزارش دیگر بخش در که دارد وجود
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 نفتی هایفرآورده تولید *

 به 1۳9۵ تا 1۳۵۵ یهاسال بین گاز)گازوئیل(، نفت و سفید نفت بنزین، شامل عمده نفتی هایفرآورده تولید در

 .ایمبوده شاهد را رشد درصد 1۰۰۰ و ۳۰۰ ،1۵۰۰ ترتیب

 جنگ، وجود با و بوده انقالب از پس دوران از بیشتر بسیار انقالب از پیش ایران خام نفت صادرات آمارها طبق

 یهاسال در رفت.گ پیشی خام نفت از نفتی هایفرآورده صادرات گاز، و نفت صنعت نیاز مورد فناوری نبود و تحریم

 و تولید اما رسید روز در بشکه هزار 7۰۰ حدود به ایران خام نفت صادرات ها،تحریم تشدید علت به نیز اخیر

 مقاومتی اقتصاد هایسیاست ابالغ از بعد ویژه به انقالب از پس سیاست است. یافته افزایش آن هایفرآورده صادرات

 قرار کار وردست در هستند، باالیی افزوده ارزش دارایی که نهایی محصوالت به آن تبدیل و فروشی خام کاهش

 .گرفت
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 در مسئوالن مته و هوشیاری با که بود ایران به بنزین فروش تحریم جهانی، استکبار ظالمانه هایتحریم از یکی

 منحصر ویژگیهای از که فارس خلیج ستاره پاالیشگاه اندازی راه با که طوری به شد. خنثی توطئه این انقالب دوران

 ۳74۵ بر بالغ ۵۵ لسا از بنزین تولید کرد. استراتژیک محصول این صادرکننده به را ایران است خورداربر فردی به

 .شودمی همشاهد روند این نیز سوختها سایر در داشت. درصدی 1۵6۰ رشد 9۵ سال در که بوده مترمکعب هزار

 

 بهداشت و درمانی مراکز توسعه و ایجاد *

 و شاه کفایتی بی دلیل به بود برخوردار باالیی طالیی ثروت از آنکه وجود با انقالب دوران از پیش که ایرانی جامعه

 و هند تان،پاکس خصوص به همسایه و خارجی کشورهای تجهیزات و پزشکان به وابسته و محتاج آن، فاسد حکومت

 موسسات حیطه دو در بانقال از بعد کشور بهداشتی شبکه توسعه و بهداشت به توجه و ریزی برنامه بود. بنگالدشی

 امکانات نوناک است. بوده مواجه درصدی 192 و 82 حدود افزایشی با ترتیب به بیمارستانی تختهای و درمانی

 .است عالف درمانی توریسم صنعت و کنممی رقابت اروپایی پیشرفته کشورهای با کشور بهداشت و بیمارستانی
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 ثابت تلفن خطوط افزایش *

 به ثابت لفنت خطوط تعداد ایران در است. کشور هر در موجود تلفن خطوط تعداد ارتباطات، درش های مولفه از

 است بوده مواجه درصد 4۰8۰ از بیش رشدی
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 کشور در برق تولید *

 289196 هب درصدی 1۵۰۰ رشدی با 1۳۵۵ سال در ساعت وات کیلو میلیون 17۳11 از کشور در برق تولید میزان

 است رسیده 1۳9۵ سال در تساع وات کیلو میلیون

 

 

 برق دارای روستاهای *
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 112۳ به 1۳9۵ سال تا رقم این که بودند برخوردار کشی لوله گاز نعمت از روستا یک و شهر ۵ تنها انقالب از قبل

 .است یافته افزایش روستا 22929 و شهر

 

 

 آهن راه توسعه *

 رد هم رشد این است. داشته رشد چشمگیری بصورت انقالب، از بعد از توسعه اصلی عوامل از یکی بعنوان آهن راه

 این شود.می دیده وضوح به شده حمل خالص بار هم و مسافرین تعداد هم لکوموتیو، تعداد هم اصلی، خطوط طول

 .است بوده درصد ۳6۰ و 27۰ ،۵1 ،1۳۰ با برابر ترتیب به افزایش
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 روستاها و هاشهر به رسانی گاز *

 112۳ به 1۳9۵ سال تا رقم این که بودند برخوردار کشی لوله گاز نعمت از روستا یک و شهر ۵ تنها بانقال از قبل

 .است یافته افزایش روستا 22929 و شهر

 

 کشاروزی محصوالت کشت زیر سطح *
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 1۳9۳ تا 1۳۵2 یهاسال بین برنج و جو گندم، عمده محصول سه در کشاورزی محصوالت کشت زیر سطح میزان

 .است داشته افزایش درصد 1۳ و 2۵ ،2.۳ رتیبت به

 

 

 انقالب بعد و قبل خانوار هزینه و درآمد *

 فزایشا 1۳9۵ سال در ریال ۳1721۰۰۰۰ به 1۳۵4 سال در ریال ۳26۰۵7 از شهری خانوار یک درآمد متوسط

 است بوده لریا 28482۰۰۰۰ و ۳۳87۵۵ ترتیب به شهری خانوار یک هزینه متوسط برای درصدها این است. یافته
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 خبر لینک

 

 

 21-11-14۰۰ 1۰:۵۵-فارس خبرگزاری

 را ها آباد حلبی اقتصادی بد اوضاع پهلوی/ اقتصادی فاجعه از شناسانایران آوربهت هایگزارش 6-17

 داد شکل

 که است داشته ارقر اقتصادی نابسامان وضعیت یک در دوره این دهد،می نشان پهلوی دوره در ایران اقتصاد بررسی

 .اندکرده تائید را مساله این نیز ایرانشناسان از بسیاری

 

 وجود با ما کشور که دهدمی نشان ایران اقتصاد به تاریخی نگاهی فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 خیزی و فتا پر اقتصادی رشد دستخوش همواره متمادی، یهاسال طول در نفتی باالی درآمدهای از برخورداری

https://www.farsnews.ir/news/14001121000004/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.farsnews.ir/news/14001120000438/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001120000438/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%AF
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 حال در یا یافته توسعه چون مفاهیمی براساس کشورها ارزیابی در تاثیرگذار شاخصی اقتصادی رشد است، بوده

 .است توسعه

 رشد با شورک داخلی ناخالص تولید میزان ،1۳۵۵ سال پایان تا 1۳۳8 یهاسال بین و اسالمی انقالب از پیش»

 رشد نرخ دوره نای در شد. برابر ۵.۵ سال 17 طول در ایران صادیاقت رشد آن تبع به که بود همراه خوبی نسبتا

 بر تنها و نبود دیاقتصا های مولفه بر مبتنی رشد این اما (.1) «است بوده نوسان در درصد 17 تا ۵ بین اقتصادی

 .ریخت فرو سریع هم دلیل همین به و بود استوار نفت فروش

 ستا نداشته پشتوانه پهلوی دوره اقتصادی رشد *

 از است. بوده نفت بر متکی و محصولی تک اقتصاد مبنای بر بیشتر پهلوی، دوران در هاسال این اقتصادی رشد البته

 نیز و اقتصادی هایبخش آور سرسام دگرگونی و ناهماهنگ و ناموزون اقتصادی توسعه و رشد ۵۰ دهه اواسط

 .است داده نشان کشور اداقتص در را خود نامطلوب چهره جهانی اقتصاد از تأثیرپذیری

 نشان را دوره این در اقتصادی ناکامی واقعیت اقتصادی عظیم دستاوردهای زمینه در شاه رژیم تبلیغات برخالف

 واقع در سالهم این است. داشته بیشتری نمود ۵7 تا ۵۵ یهاسال در رژیم عمر اواخر در ها ناکامی این .دهدمی

 .دهدمی نشان را بود نفت قیمت رویه بی رشد از ناشی که اقتصادی بحران از لقب یهاسال اقتصادی رشد ناپایداری

 تفکر و ودب یافته افزایش اقتصادی رشد نفت قیمت افزایش علت به که 1۳۵2-1۳۵7 پنجم برنامه طول در حتی

 برای یصاداقت رشد از برخورداری میزان بود، گرفته شکل شاه ذهن در بزرگ تمدن های دروازه سوی به حرکت

 .بود داده افزایش را مدرن و سنتی بخش بین اقتصادی دوگانگی توسعه نوع این و نبود یکسان همه

 .بود شده ابن اقتصاد سنتی بخش کنار در که داشت قرار مدرن صنعتی تأسیسات دوره این یهاطرح از بخشی در

 به دولت، ناکارآمدی و نفت بهای کاهش دنبال به مخصوصا و شاه رژیم اواخر در اقتصادی های بحران

 .است بوده پهلوی رژیم سقوط دالیل از یکی کارشناسان از بسیاری زعم

 شاه بلندپروازانه اقدامات نتیجه آبادها حلبی گیریشکل *

 کمبود و تورم شد. روبرو زیادی مشکالت با اقتصادی یهاطرح و ها برنامه بودجه تأمین برای دولت هاسال این در

 خدمات قیمت رویه بی رشد بود. ها پهلوی عمر پایانی یهاسال در اقتصادی بحران تبعات از غذایی الماق از بعضی
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 شکل و شهر به روستا از رویه بی مهاجرت و شهرها در توسعه تمرکز پیامدهای از که زندگی هزینه افزایش و شهری

 .کرد فراهم را جامعه از وسیعی های بخش یتینارضا موجبات بود، اقتصادی فساد فزاینده رشد و آبادها حلبی گیری

 

 به ئیانروستا مهاجرت شتابان آهنگ بود. رسیده بست بن به نفتی درآمدهای کاهش با رژیم رفاهی سیاست»

 شدن خالی ببس کارگر به تهران ویژه به شهرها نیاز دیگر سوی از و آنان به دولت توجهی بی خاطر به شهرها

 1۳۵6 سال مدو نیمه در شد. بخش این محصوالت بهای افزایش و کشاورزی بخش بیشتر رکود و سکنه از روستاها

 1۳۵6 سال در درصد 9.4 به 1۳۵۵ سال در درصد 14.1 از نفتی غیر صنایع رشد نرخ رسید، صد در 4۰ به تورم

 .(2) «یافت تنزل

 پهلوی اقتصادی فاجعه از ایرانشناسان آور بهت های گزارش *

 ایران زبان از شاه رژیم در موجود باور غیرقابل های نابرابری از آور بهت و انگیز شگفت هایآمار و ها گزارش

 فرد ،«ایران انقالب آمدهای پی و هاریشه مدرن: ایران» کتاب در کدی نیکی است. شده بیان بیشتر غربی شناسان

 در فوران جان ،«انقالب دو بین ایران» کتاب در آبراهامیان یرواند ،«توسعه و دیکتاتوری ایران:» کتاب در هالیدی

 درباره ها کتاب این در .انددهکر بیان نابرابری و عدالتی بی این زمینه در را متعددی موارد «شکننده مقاومت» کتاب

 )قبل ۵2 تا ۳9 از بها اجاره برابری 1۵ رشد است، امده رژیم این حکومت اواخر یهاسال در پهلوی دوران وضعیت

 درصدی 64 تغذیه سوء ،۵4 سال در درصدی 1۰۰ و ۵۳ سال در درصدی 2۰۰ قیمت افزایش ی(،نفت شوک از

 ابتدایی، دوره پایان از ها التعلیم واجب درصد 6۰ از بیش بازماندن درصدی، 68 بیسوادی ،۵2 سال تا ها شهرنشین

 و خاورمیانه مانده عقب قهمنط در جمعیت به بیمارستانی های تخت نسبت در و بیمار به پزشک نسبت در آخر رتبه

 شاهنشاهی رژیم تبلیغات که است داده رخ زمانی در آمارها این همه اطفال؛ میر و مرگ نرخ باالترین آفریقا، شمال

 تا 1۳4۵ یهاسال از کدی نیکی گزارش به باید ادامه دادند.در می نشان بلبل و گل اصطالح به را ایران وضعیت

 درصد یدگومی ،کندمی اعالم نفر 6 را دوران آن ایران در خانوار تعداد نُرم نکهآ وجود با که کرد اشاره 1۳۵۵
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 کرده پیدا افزایش 1۳۵۵ سال در درصد 4۳ به 1۳4۵ سال در درصد ۳6 از داشتند اتاق یک فقط که خانوارهایی

 اتاق یک در فرین 6 خانواده یک که نباشد تصور قابل چیزی چنین ایران، کنونی نسل برای رسد می نظر به است؛

 .کند زندگی

 شاه اقتصادی های سیاست نتیجه گرایی مصرف رشد *

 و اجتماعی و یسیاس توسعه به اینکه بر عالوه ،هاسال این مالیِ توانگری گفت، باید پهلوی اقتصاد زمینه در

 ناظر های ؤلفهم اتفاقاً نشد، هم ملی و زا درون تولید رشد و استحکام موجب و نکرد، کمکی هیچ کشور اقتصادی

 پیشی صادرات رب واردات فزاینده، روند یک در هاسال این در دهدمی نشان آمارها کرد. تقویت را «مصرف» سمتبه

 6۰ سابقه بی قمر به انقالب آستانه در و کرد تجربه را برابری هزار چند سقوط سال، 1۳ طی تجاری تراز و گرفت

 مدیریت و هضم توان «ایران تولید» دهدمی نشان واردات از سطح این رسید. ر(دال میلیارد 9 )حدوداً تومان میلیارد

 شده تبدیل صرفیم جامعه یک به دوره این در نیز ایرانی جامعه و نداشته را «بادآورده نقدینگی» با همسازی و

 به ۵2 یهاسال در تنف فروش از حاصل بادآورده نقدینگی این بر تکیه با ایران اقتصاد ،دهدمی نشان آمارها نیست.

 .بود شده وابسته واردات به عمیقاً بعد،

 داری، سرمایه رشد نفتی، صادرات به وابستگی و اقتصاد شدن محصولی تک اقتصادى، مشخص برنامه نداشتن

 باالی طحس مصرفی، صنایع به صنعت بخش وابستگی افزایش ارضی، اصالحات سیاست اجرای با کشاورزی نابودی

 علمی مراکز علم، به اعتنایی بی همگانی، بهداشت بد وضع وری، بهره پایین سطح سرانه، درآمد نازل سطح بیکاری،

 سیاست اجراى وابسته، نظامی تأسیسات ایجاد کشور، اقتصادی های زیرساخت بازسازی به توجهی بی تحقیقاتی، و

 فاصله تشدید ملى، درآمدهاى دالنهناعا توزیع مبتذل، امور در شاهانه آور سرسام هاى ولخرجى و پاش و ریخت

 مدیریت جستهبر های ویژگی از ایران مردم اکثریت فقر و اقتصادى ظلم اسراف، فساد، کالم، یک در و طبقاتى

 .است بوده دوران این ناکارآمد و کفایت بی فاسد،

 خبر لینک
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