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 اول: بخش 1

 خشکسالیو یآب منابع بارش، وضعیت
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 9:۰۶ ،14۰۰ بهمن 2۶ - ایرنا

 :داد خبر زعفران صادرکنندگان اتحادیه رییس

 است خشکسالی جاری، سال در زعفران صادرات و دتولی کاهش علت 1-1

 

 را لمحصبو  ایبن  دراتصا درصدی 57 کاهش اصلی علت کشور، زعفران صادرکنندگان اتحادیه رییس -ایرنا -تهران

 ببه  زعفبران  محصول تن 22۶ امسال ماهه 1۰ طی گفت: و کرد عنوان تجار و صادرکنندگان ریجستری کد نداشتن

 .است شده صادر هدف کشورهای

 کباهش  ببر  نیمب اخباری انتشار درباره ایرنا خبرنگار با اختصاصی گوی و گفت در شنبهسه امروز «میری غالمرضا »

 نشان زیکشاور جهاد وزارت 14۰۰ سال آمارهای افزود: ،14۰۰ سال ماه دی در ایرانی زعفران صادرات درصدی ۶3

 کباهش  متغیبر  طبور ببه  درصبد  ۶۰ تا 3۰ بین آبی منابع محدودیت و خشکسالی دلیل به زعفران تولید که دهدمی

 .است داشته

 در رانزعفب  صادرات مجمموع در دموجو آمارهای براساس کرد: تصریح کشور زعفران صادرکنندگان اتحادیه رییس 

 .دهدمی نشان کاهش درصد 15.7 حدود 99 سال مشابه مدت به نسبت 14۰۰ سال ماهه 1۰

 1399 سبال  مباه  دی ببه  نسبت 14۰۰ سال ماه دی ماهه یک در که است آن از حاکی برآوردهای اظهارداشت: وی

 .نیست درصد ۶3 رقم این و داشته کاهش درصد 57 نزدیک

 این از هک شد تولید هکتار هزار 12۶ سطح در زعفران تن 5۰۰ تا 45۰ بین 1399 سال در آمارها طبق گفت: میری

 .شد صادر هدف کشورهای به تن 325 حدود میزان

 زعفران صادرات کاهش اصلی علت تجار، ریجستری کد نداشتن

https://www.irna.ir/news/84650967/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84650967/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/24/4/169148195.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/10/24/4/169148195.jpg
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 :گفبت  د،شومی صادر چین شورک به ایران زعفران عمده بخش اکنون اینکه بیان با زعفران ملی شورای رییس نایب

 اشبته د ریجسبتری  کبد  بایبد  صبادرکنندگان  همه که کرد اعالم تجارت توسعه سازمان به چین کشور امسال آذرماه

 انبد دهکبر  ادایجب  تجبار  تریرجیسب  کبد  با که محدودیتی با اکنون اما داشتند، کد ایرانی تجار که امریکا مثل باشند

 .دارد ادامه جهان کشورهای دیگر به صادرات اما است، شده روروبه مشکل با چین به صادرات

 مالیاتی و رزیا بدهی که نفر 11 برای تعداد این از که فعالند زعفران بخش در کشور در تاجر ۶۰ کرد: اضافه میری

 .دارندن چین کشور قوانین طبق ریجستری کد صادرکننگان بقیه اما ایم، کرده دریافت ریجستری کد اند نداشته

 عربی کشورهای و افغانستان به زعفران قاچاق میزان یشافزا

 دراتیصبا  های تعرفه هندوستان و چین مانند کشورهایی اکنون همچنین گفت: زعفران فروشندگان اتحادیه رییس

 عین در دارد،ن اقتصادی صرفه ایرانی تجار برای که اند گرفته نظر در ایران برای محصول این ورود برای درصدی 38

 افغانسبتان  دهماننب  کشورها برخی زیرا است یافته افزایش عربی کشورهای و افغانستان به زعفران قاچاق زانمی حال

 .کنند نمی پرداخت ای تعرفه هندوستان به زعفران صادرات بابت

 یزن کشور به رزا برگشت بابت که ایرانی تجار برای باال های تعرفه با محصول این صادرات بنابراین داشت: اظهار وی

 درصبد  2 اتب  یبک  بین ای هزینه کشور به ارز برگشت بابت باید ما تاجر زیرا نیست، صرفهبه هستند مشکالتی دچار

 .کند تبدیل ینیمای ارز سامانه در درصد 2.5 تا 2 هزینه با مرکزی بانک توسط را ارز نیز ورود از پس و بپردازد

 ببه  کشبور  هبب  برگشتی ارز تا بیندیشد راهکاری دولت است بهتر زعفران صادرات برای رسد می نظر به افزود: میری

 .شود تبدیل آزاد بازار یا کاال واردکنندگان با مبادله در نیمایی سامانه از خارج و توافقی شکل

 از شبی بخ طوریکبه  به گیرد صورت وفور به زعفران قاچاق شده باعث ما کشور ارزی سیستم وجود کرد: تصریح وی

 قیمبت  ببا  محصبول  ایبن  چین یا هندوشتان با تعرفه نداشتن دلیل به و شده افغانستان وارد قاچاق شکل به زعفران

 .دشومی کشورها این وارد مناسب

 تومان میلیون 36 تا 19 بین زعفران کیلو هر خرید نرخ

 تقیمب  ببا  زعفبران  کیلوگرم هر اکنون گفت: تولیدکنندگان از زعفران قیمت درباره زعفران ملی شورای رییس نایب

 عمبده  ببازار  در کبه  دشومی خریداری تولیدکنندگان از بندی درجه و کیفیت برحسب تومان میلیون 3۶ تا 19 بین
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 جبای  به بندی بسته های شرکت در اما رسد، می بندیبسته های شرکت دست به سود درصد یک تا نیم با فروشی

 ایبن  قیمبت  شبدن  گبران  باعث که دشومی گرفته نظر در درصدی 3۰ تا 2۰ بین کالن سودهای درصدی، 12 سود

 .دشومی بازار در محصول

 مجدد طور به وناکن اما رسید نیز تومان میلیون 45 به بازار در زعفران کیلوگرم هر قیمت این از پیش وی، گفته به

 .است داشته افت تومان میلیون 4۰ از کمتر به نرخ این

 سباله  هر عفرانز کاشت دوره افزود: دارد، را محصول برداشت بلقا سال هفت تا زعفران پیاز اینکه به اشاره با میری

 گیاه، این بودن قابیغر به توجه با که دشومی انجام آذرماه پایان تا مهرماه 25 از برداشت دوره و مهرماه تا خرداد از

 .هستیم باران کم های استان در آبی منابع نیازمند

 ایبران  عفبران ز تولید میزان بیشترین که دشومی تولید کشور استان 23 در سالیانه زعفران محصول ایرنا، گزارش به

 .است جنوبی و رضوی خراسان هایاستان به مربوط

 خبر لینک

 

 

 1۰:28 ،14۰۰ بهمن 25 - ایرنا

 ساری رجایی شهید سد آب ذخیره کمبود کننده نگران وضعیت 2-1

 

https://www.irna.ir/news/84650967/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84649560/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/04/05/4/157058711.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/04/05/4/157058711.jpg
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 زا مباه  پبنج  گذشبت  ببا  هم آن مازندران سد ترینبزرگ پشت آب ذخیره درصدی 5۰ حدود کاهش - ایرنا - ساری

 النمسبوو  هشبدار  حتبی  و کبرده  مواجه تردید با را استان شرق در پرمحصول برنج کشت ،سال فصول ترینپربارش

 .است داشته پی در را مناطق این در برنج ارقام یا کشت نوع تغییر برای

 سبد  تظرفی از درصد 49 ضرحا حال در که گویندمی مازندران منطقه آب شرکت شرکت مسووالن ،ایرنا گزارش به

 انجام پرمحصول برنج کشت امسال نباید استان شرق کشاورزان هم دلیل همین به و است خالی ساری رجایی شهید

 مواجبه  اشبالیزاره  خشبکیدن  مشبکل  ببا  ،سد ذخیره کمبود و ارقام این بری آب باالی میزان به توجه با چون دهند

 .ندشومی

 هماننبد  برنج ذرب تهیه افتند. می شالی بذر تامین و تهیه تکاپوی به روزهایی چنین در مازندران شالیکاران ساله هر

 که بذر عنو انتخاب ولی است محصول این کشت برای نیاز مورد قلم ترین مهم دیگر کشاورزی محصوالت از بسیاری

 کبه  چبرا  اسبت  شبالیکاران  خاص دلبستگی و وابستگی دشومی بندی تقسیم محصول کم و پرمحصول دسته دو به

 ای ویبهه  یتحساسب  از ببازار  در آن قیمبت  همه از تر مهم و پذیری آفت ،رشد دوره،بودن بر آب،باال قیمت بر عالوه

 .است برخوردار

 دهه یک طی که است شالیزاری زمین هکتار هزار23۰ دارای استان این ،مازندران کشاورزی جهاد رسمی آمار طبق

 ببه  ها ندانب آب و سدها پشت آب ذخیره و ارتفاعات در برف بویهه بارندگی توضعی جمله از مختلف دالیل به اخیر

 .رود می برنج کشت زیر هکتار هزار 22۰ تا 215 بین متناوب طور

 هبزار  24 یعنبی  آن از نیمی حدود که است شالیزاری هکتار هزار 5۰ حدود گزارش، این طبق ،مازندران شرق سهم

 1۰ ،سبت ا واقبع  بهشهر شهرستان در هکتار 5۰۰ و هزار12 ،است میاندرود و ساری های شهرستان به متعلق هکتار

 .ستا هکتار 5۰۰ و هزار2 هم گلوگاهی شالیکاران سهم و دارند اختیار در نکایی کشاورزان را هکتار هزار

 لهسا مهه مازندران شرق شالیزاری های زمین از درصد 7۰ تا ۶۰ ،مازندران کشاورزی جهاد رسمی گزارش اساس بر

 .رود می پرمحصول ارقام کشت زیر
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 شالیزاری توسعه پایان

 کشبت  هکب  اقتصبادی  مزیت دلیل به اما دارد وجود استان غرب درمرکزو مازندران شالیاری های زمین عمده اگرچه

 ایهب  کشبت  نسببت  ببه  حتی و پنبه و کلزا ،گندم نظیر زراعی های کشت دیگر نسبت به اخیر های سال طی برنج

 .است گسترش حال در استان شرق منطقه در برنج کشت ،است کرده پیدا پرتقال مانند باغی

 هاشمی و لیمح طارم مازندران در کشاورزان بین کشت برای توجه مورد برنج ارقام ترین عمده و ترین مهم چه اگر

 فجبر  و شیرودی مانند کیفی پرمحصول ارقام کشت زیر سطح ولی ندشومی محسوب کیفی و محصول کم که است

 کانیزاسیونم و ها آببندان و سدها پشت آب ذخیره ها،رودخانه دهی آب مختلف شرایط بر بنا اخیر دهه دو طی نیز

 کشت زیر سطح یعبارت به .است بوده نوسان در هکتار هزار 95 تا هزار 3۰ بین فروش بازار تر مهم همه از و آفات و

 .شد می شامل را استان شالیزارهای گل درصد 4۰ تا گاهی مازندران در پرمحصول ارقام

 از کمتبر  ای سبابقه  منباطق  این در برنج عمومی کشت که دهدمی نشان استان شرق در برنج کشت تاریخی بررسی

 میبق ع و عمیبق  نیمبه  هبای  چباه  حفبر  رواج و پنبه کشت شدن اقتصادی غیر با 5۰ دهه از عمدتا و دارد سال 5۰

 از ،سبت ا غرببی  و مرکزی مناطق از تر گرم و تر رطوب کم هوائی و آب شرایط لحاظ به که منطقه این شد. عمومی

 .ندارد ادیزی فصلی و دائمی های ودخانهر ،غرب و مرکزی مناطق خالف بر و است برخوردار کمتری ساالنه بارندگی

 همبواره  یعنبی  ،اسبت  آب مکعب متر هزار 1۰ نیازمند شالیزاری اراضی از هکتار هر گرفته صورت های بررسی طبق

 دهبه  چنبد  از کبه  ای منطقه ،گذاشت خواهد جای بر مازندران شرق بر را جغرافیاییش اثر بیشترین بارندگی کمبود

https://img9.irna.ir/d/r1/2021/09/14/3/169059583.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/09/14/3/169059583.jpg
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 آب های سفره سمت به دریا شور آب جبهه پیشروی از هم مناطق برخی در و شد لیخشکسا و آبی کم دچار پیش

 .بود شده دریافت هایی گزارش شیرین

 شاورزیک جهاد آمار طبق و هستند شالیزاری های زمین کردن تخت آب مشغول مازندران شالیکاران حاضر حال در

 در واقبع  رازهب  دشت هکتاری هزار 11۰ آبریز حوزه در عمدتا که اراضی این از هکتار هزار ۶۰ حدود کنون تا استان

 .است شده تخت آب و شیار شخم ،است فریدنکنار و محمودآباد ،بابلسر ،بابل ،آمل های شهرستان

 اننشب  هبا  آببنبدان  و سبدها  پشت آب ذخیره وضعیت از مازندران ای منطقه آب شرکت آماری های بررسی آخرین

 غبرب  و مرکز نسبت به استان شرق در آب ذخیره و بارندگی میزان گذشته های سال همانند نیز امسال که دهدمی

  .است کمتر استان

 

 گلورد بالاستفاه سد

 شاورزانک برای آب ذخیره کاهش و بارشی کم وضعیت در برنج کشت برای مسووالن نگرانی دلیل ترین مهم زا یکی

 درسال سد های سازه یافتن پایان با گلورد سد آبگیری آیین اگرچه است. گلورد سد کامل آبگیری عدم استان شرق

 محقق،دسبت  بباال  روسبتای  ۶۰ ارتباطی پل طرح شدن عملیاتی از پس سد این کامل آبگیری اما ،شد انجام 139۶

 .شود ایجاد سد مخزن زیر در زیست محیط تخریب از جلوگیری برای باید آن های پایه که چرا دشومی

 ببا  آن کشباورزی  اراضبی  همواره سو یک از که ای منطقه ؛است واقع مازندران شرق در نکا شهرستان در گلورد سد

 مردمبان  مال و جان پربارش فصول در متعدد های بسیال شدن جاری دیگر سوی از و است بوده مواجه آب کمبود

 امبا  ،شد مرتفع منطقه سیالب از ناشی مشکالت اخیر سال چهار طی سد این شدن کامل با .انداخت می خطر به را

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/09/09/3/157606692.jpg?ts=1624192780632
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/09/09/3/157606692.jpg?ts=1624192780632
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 آبگیبری  و ارتباطی پل ساخت برای مازندران شرق دشت آب تامین و روستائیان تردد مشکل اعتبار کمبود دلیل به

 .است پابرجا نانهمچ سد املک

 سبمی ا ظرفیت.اسبت  سبوادکوه  در البرز سد و ساری در رجایی شهید سد شامل بزرگ سد 2 دارای مازندران استان

 صبد در 87 حدود مجموع در سد 2این .است مکعب متر میلیون 142هم البرز سد و میلیون 1۶2 رجایی شهید سد

 .است کوچک سد ۶ به مربوط هم بقیه درصد 13و دارند عهده بر را استان آب سازی ذخیره ظرفیت مجموع

 مورد آب بر عالوه یعنی؛است مهم بسیا استان شرق کشاورزی برای نوعی به که ساری رجایی شهید سد بین این در

 نیز ویسار شهروندان شرب آب درصد15 حدود ،کندمی تامین را دست پایین کشاورزی اراضی هکتار هزار 52 نیاز

 .دشومی امینت سد این از

 پبر  محجب  وضبعیت  مازنبدران  ای منطقبه  آب شبرکت  برقابی و آبی تاسیسات از نگهداری و برداری بهره دفتر مدیر

 هبب  رجبایی  شبهید  سد دست پائین کشاورزان :گفت و کرد توصیف نرمال زیر را رجایی شهید سد پشت آب شدگی

 مصبرف  ببه  جبه تو ببا  چون ،باشند فجر و ندا ،شیرودی نظیر برنج پرمحصول ارقام بذر تهیه فکر به نباید عنوان هیچ

 کشبت  رنامبه ب در را زودرس محلبی  کیفی ارقام کشت باید حتما رشد، دوره بودن طوالنی و ارقام نوع این آب باالی

 .بدهند قرار خود امسال

 نصبف  ببا  براببر  بمکع متر میلیون 83 تنها اکنون هم که این به اشاره با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در طوسی جواد

 بایبد  هم محصول کم کیفی برنج کار و کشت برای منطقه کشاورزان :افزود ،است شده پر رجایی شهید سد ظرفیت

 آب روان از بتواننبد  تبا  بگیرنبد  جبدی  را شالیزاری های زمین کردن تخت آب و زمستانه شیار و شخم اکنون هم از

 .کنند استفاده زمستانی

 بارشبی  مک به توجه با امسال حتما که است این مازندران شرق و ساری منطقه اورزانکش از ما درخواست :گفت وی

 جهباد  زمراک کارشناسان همفکری با را خود کشت ارقام نوع رجایی شهید سد ظرفیت از زیادی بخش بودن خالی و

 .کنند انتخاب کشاورزی
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  کشاورزی جهاد به رسمی اعالم

 و آب دکمببو  :گفبت  مازنبدران  ایمنطقبه  آب شبرکت  برقابی و آبی تاسیسات از نگهداری و برداری بهره دفتر مدیر

 و سبت ا شبده  اعبالم  کشاورزی جهاد رسمی صورت به را استان رقش در شالیکاری برای آب تامین نگرانی و دغدغه

 .هستند رسانی اطالع حال در را موضوع این مختلف مناطق در نیز کشاورزی خدمات کارشناسان

 هم را ناستا بزرگ سد دومین عنوان به مازندران مرکز در سوادکوه البرز سد پشت در شده ذخیره آب حجم طوسی

 ببا  قایسبه م در و اسبت  آن ظرفیت درصد 94 با برابر آبگیری مقدار این :گفت و کرد وردبرآ مترمکعب میلیون 133

 .است بیشتر درصد 2 ،گذشته سال در روزهایی چنین

 سبد  کبه  یبن ا بیبان  ببا  مازندران ایمنطقه آب شرکت برقابی و آبی تاسیسات از نگهداری و برداری بهره دفتر مدیر

 بیبان  سبت، ا شبده  نیبز  سبرریز  و کامل آبگیری امسال ماه آبان دوم نیمه وممدا های بارندگی پی در رامسر میجران

 .است خالی بابل شیاده سد ظرفیت از درصد 5۰ هنوز اما داشت:

 سد و مکعب متر میلیون هشت با رامسر میجران متوسط سد 2 ،البرز و ساری رجایی شهید سد بزرگ سد 2 از پس

 ،مکعبب  متبر  میلیون یک با نور الیماالت هستند.سد مازندران مهم هایسد دیگر از مکعب متر میلیون پنج یا شباده

 ببا  وشبهر ن کالی الدین صالح سد و میلیون 1.5 حدود شیرگاه رود سنبل ،میلیون چهار حدود قائمشهر برنجستانک

 نتبرل ک در کبه  نقشی خاطر به سدها این آبگیری .هستند مازندران کوچک بسیار سد چهار مکعب متر میلیون 2.1

 .گیرد می قرار توجه مورد درصد ۶۰ تا 5۰ حد در همواره دارند محلی های سیالب

https://img9.irna.ir/old/Image/1396/13960413/3473614/3473614-5902131.jpg
https://img9.irna.ir/old/Image/1396/13960413/3473614/3473614-5902131.jpg
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 کوچبک  و ببزرگ  سبدهای  مکعببی  متبر  میلیون 442 ظرفیت از حاضر حال در مجموع در:داشت بیان مسوول این

 .است خالی همچنان درصد45 و شد آبگیری مخازن ظرفیت درصد 55 با برابر مکعب متر میلیون 243 استان

 عببی مک متبر  میلیبون  1۰7 ظرفیت کردن لحاظ با استان سدهای درصدی 55 آبگیری محاسبه که این اظهار اب وی

 سد این زیری برنامه طبق که حالی در دشومین کامل آبگیری گلورد سد البته :افزود ،است گرفته صورت گلورد سد

 متبر  یبون میل 3۶ شرب آب باید ،بهشهر و نکا دشت کشاورزی اراضی هکتار هزار 25 از بیش کشاورزی آب بر عالوه

 .کند تامین هم را گلوگاه و بهشهر ،نکا دست پایین شهرهای مکعبی

 سبال  هایروز چنین نسبت به مازندران سدهای پشت آب ذخیره حجم و آبگیری مقدار این مجموع در :داد ادامه او

 .است کمتر درصد12؛گذشته

 

 مازندران های بندان آب در آب ذخیره درصد یک افزایش

 وضبعیت  لحبا  عین در مازندران ایمنطقه آب شرکت برقابی و آبی تاسیسات از نگهداری و برداری بهره دفتر مدیر

 ازیسب  ذخیره ظرفیت از درصد ۶9 در حاضر حال در گفت: و کرد توصیف مطلوب را استان های بندان آب گیریآب

 .است بیشتر درصد یک قبل سال مشابه مدت به نسبت که دارد وجود شده ذخیره آب استان های بندان آب

 28۰تباکنون  کبه  دارد ودوجب  اسبتان  در مکعبب  متر میلیون 4۰5 حدود ظرفیت با بندان آب قطعه 8۰۰ :افزود وی

 .است شده آبگیری استان سنتی بیآ سازه این ظرفیت از درصد ۶9 با برابر مکعب متر میلیون

 سبازی  ذخیره و بارندگی به آن محصوالت تمامی کشت تقریبا که است کشاورزی تولیدی محور با استانی مازندران

 و اسبت  نفبر  هبزار  5۰۰ حدود مازندران کشاورزی بخش برداران بهره تعداد رسمی آمارهای طبق دارد. بستگی آب

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/26/3/169310386.jpg?ts=1640512016707
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/26/3/169310386.jpg?ts=1640512016707
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 کبه  کشبور  غبذایی  امنیبت  ببر  نهایبت  در و آنبان  معیشت و زندگی بر مستقیم صورت به بارندگی در تغییر هرگونه

 .کرد خواهد اثرگذاری ،دارد آن افزوده ارزش تولید در درصدی 12 حدود نقش مازندران

 و زراعبی  محصبوالت  انبواع  تن میلیون هفت از بیش ساالنه که رددا کشاورزی های زمین هکتار هزار 4۶۰ مازندران

 بقیبه  با و یقطر این از استان کشاورزی آب از درصد 2۰ ها بندان آب و ها سد کامل آبگیری با کند.می تولید باغی

 .دشومی تامین زمینی زیر و سطحی های آب از

 مقدار این زا که است مترمکعب میلیون۶۰۰  و یلیاردم ۶ حد در مازندران آب بالقوه توان رسمی، آمارهای اساس بر

 .است زیرزمینی های آب بقیه و سطحی های آب میلیونمترمکعب9۰۰و میلیارد چهار

  و اردمیلی یک و سطحی های آب بخش در آب مترمکعب میلیون55۰  و میلیارد یک حدود ساالنه میانگین طور به

 هبب  هبرز  صورت به سال طی سطحی آب بقیه و دشومی برداری بهره زیرزمینی آب بخش در مترمکعب میلیون35۰

 .ریزد می دریا

 خبر لینک

 

 

 12:22 ،14۰۰ بهمن 28 - ایرنا

 شد برابر 6 جنوبی خراسان رد قنوات مرمت و احیا اعتبارات 3-1

 

https://www.irna.ir/news/84649560/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84653498/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/11/4/168871852.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/06/11/4/168871852.jpg
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 ستانا نواتق بازسازی و احیا مصوب اعتبارات گفت: جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس - ایرنا - بیرجند

 .است شده برابر ۶ گذشته سال مصوب اعتبارات به نسبت جاری سال در

 و حیبا ا ببرای  جنبوبی  خراسبان  استان مصوب اعتبار امسال افزود: خبرنگاران جمع در پنجشنبه روز جعفری مهدی

 .است یافته تخصیص تومان میلیارد ۶9 تاکنون که بوده تومان میلیارد 123 قنوات مرمت

 وب تحبت  سامانه در قنوات این همه که دارد وجود جنوبی خراسان در قنات رشته 984 و هزار ۶ داشت: اظهار وی

 .است شده ثبت کشور قنوات

 اکنونتب  که است کیلومتر هزار چهار حدود استان قنوات طول گفت: جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .است شده بازسازی و مرمت کیلومتر 118 و هزار

 در تاناسب  قنوات از دیگر کیلومتر 14۰ حدود کند، پیدا تخصیص مصوب اعتبارات درصد 1۰۰ اگر د:کر تصریح وی

 .شد خواهد بازسازی و مرمت جاری سال

 25 از بیش عمجمو در گفت: است مرمت نیازمند استان این قنوات از کیلومتر 9۰۰ و هزار 2 اینکه اعالم با جعفری

 .است شده احیا و تمرم تاکنون جنوبی خراسان قنوات درصد

 نبوات ق سربیشبه،  شهرسبتان  گبز  روسبتای  بزرگ قنات سه داد: ادامه جاری سال خوردهسیل قنوات به اشاره با وی

 و مرمت مالکان پررنگ مشارکت و استان سازندگی بسیج همکاری با امسال درمیان شهرستان گزیک وازی و دادران

 .شد بازسازی

 و ازسبازی ب بازگشبایی،  ریبال  میلیبارد  3۰ اعتبار با قنوات این گفت: جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .است ثانیه بر لیتر 9۰ مجموع در آنها آبدهی حاضر حال در و شده مرمت

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84653498/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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 دوم: بخش 2

 آفات-سموم
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 14۰۰ بهمن 25-12:29- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 است غیرقانونی مجازی فضای در هاکش آفت فروش 1-2

 باودن  جارم  باا  رابطه در مشخصی قانون گفت: کشور نباتات حفظ سازمان هایکش آفت دفتر مدیرکل

 .است جرم مجازی فضای در هاکش آفت قطعا اما نداریم، مجازی فضای در هاکش آفت فروش

 طریبق  از موضبوع  این که زمانی تا اما ایم، داده را الزم تذکرات گفت: نوروزیان جواد سید  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .داشت نخواهد وجود الزم بازدارندگی نشود تدوین آن برای مشخصی قوانین و نشود پیگیری قانون

 ایلسبه ج است نشده داده افراد به مجازی فضای در هاکش آفت فروش رایب مجوزی هیچ تاکنون نوروزیان گفته به

 بتوان تا کنند تعیین جرم عنوان به را موارد این که شد تنظیم کشور کل داستان برای اینامه باره این در و تشکیل

 .شود برخورد آن با

 ببرای  یاببزار  مجبازی  فضبای  در ماا دارد، وجود حقیقی فضای در کش آفت فروش با برخورد برای مقررات و قانون

 .ندارد وجود برخورد

 فبروش  دارای کبه  مجبازی  فضبای  در فعبال  و ببزرگ  هایشرکت به تاکنون 97 سال از کشور نباتات حفظ سازمان

 هبا کشآفت وشفر به مجاز مقررات، و قانون مطابق که است کرده اعالم نگارینامه طریق از هستند باالیی اینترنتی

 .نیستند

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8061099/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8061099/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 14۰۰ بهمن 28-۰7:45-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 ندشومی کشور وارد فروردین اوایل صحرایی های ملخ 2-2

 اوایال  از حراییصا  ملخ حمله احتمال از نباتات حفظ سازمان همگانی و عمومی آفات با مبارزه مدیرکل

 .داد خبر کشور جنوبی های استان به فروردین

 حملاه  فبروردین  اوایل که دارد وجود احتمال این اقلیمی شرایط به توجه با گفت: معین  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .گیرد صورت کشور به صحرایی ملخ

 و رمزگبان ه اسبتان  وارد ابتدا شد، انجام کشور به سال 5۰ گذشت از بعد ملخ حمله بار ننخستی که 97 سال بهمن

 گرچبه  ،او گفتبه  ببه  .برگرفبت  در را دیگر جنوبی های استان برخی و بلوچستان و سیستان ایالم، خوزستان، سپس

 ببر  فشبار  رینبیشبت  که یردگ می بر در را جنوبی هایاستان ابتدا اما دارد، بستگی مختلفی فاکتورهای به ملخ حمله

 اسبت  نآ از حاکی ها بینی پیش بود. خواهد کرمان جنوب و فارس جنوب بلوچستان، و سیستان بوشهر، هرمزگان،

 .برسد هکتار هزار 8۰ به صحرایی ملخ علیه بارزهم سطح که

 رئبیس  مقبدم  یعالیب  اخیبرا  اسبت.  شبده  داده تخصیص صحرایی ملخ علیه مبارزه اعتبار تومان میلیارد 1۰ تاکنون

 یبورش  الاحتمب  عمبان  جملبه  از مبدا کشورهای اقلیمی شرایط به توجه با که بود داده هشدار نباتات حفظ سازمان

 خبواهیم  جبه موا کشبور  به صحرایی ملخ آفت گسترده هجوم با نشود، تامین اعتبار مابقی اگر یرانا به هاملخ مجدد

 .بود

 رخب لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8062865/%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8062865/%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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 سوم: بخش 3

 محصوالت تولید و کشت ،اقتصاد
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 15:39 ،14۰۰ بهمن 24 - ایرنا

 کندمی حمایت خوزستان در قند چغندر کشت توسعه از کشاورزی وزارت 1-3

 

 کشبت  زا دولبت  مجموعبه  و متببوع  خانبه  وزارت گفبت:  زراعبت  امور در کشاورزی جهاد وزیر معاون - ایرنا - اهواز

 تحمایب  قنبد  چغنبدر  محصبول  از شبکر  تولیبد  افبزایش  و فراوان بینس هایمزیت دلیل به خوزستان در چغندرقند

 .کندمی

 در خوزسبتان  شبمال  در شوشبتر  در کبارون  صنعت و کشت مجتمع از بازدید حاشیه در یکشنبه روز مهاجر علیرضا

 ،بباال  لکبرد عم ،آب کم مصرف دلیل به خوزستان در چغندرقند پاییزی کشت توسعه افزود: ایرنا خبرنگار با وگوگفت

 زیبادی  حبدود  تبا  محصول این قراردادی کشت آنکه ضمن است اقتصادی مناسب آب و خاک وجود و کشت تناوب

 .است کرده راحت خرید برای را چغندرکاران خیال

 از یکبی  :گفبت  و کبرد  بیان کشاورزی جهاد وزارت اصلی راهبردهای از یکی را چغندرقند از شکر تولید افزایش وی

 کبه  اسبت  رنیشبک  و چغندرقند داخلی تولید از کشور نیاز مورد شکر تامین کشاورزی جهاد وزارت اصلی های برنامه

 .دارد اساسی کاالی این تامین در را نخست نقش خوزستان

 کارون صنعت و کشت شرکت در نیشکر و چغندرقند از شکر تولید کردن منظوره 2

 و کشبت  تشرک در نیشکر و چغندرقند از شکر دتولی کردن منظوره 2 از زراعت امور در جهادکشاورزی وزیر معاون

 .داد خبر کارون صنعت

 یکبی  اسبت  کبارون  صنعت و کشت شرکت اصلی سهامدار که کشاورزی بانک تصمیم و دولت کمک با افزود: مهاجر

 .شد خواهد طراحی نیشکر و چغندرقند از شکر تولید برای شرکت این واحدهای

https://www.irna.ir/news/84649979/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/11/04/4/157702510.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/11/04/4/157702510.jpg
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 از کبی ی رسبیده  تبن  میلیبون  یبک  ببه  آن تولید که کارخانه تا مزرعه زا خوزستان در چغندرقند پاییزه کشت حمل

 .است استان چغندرکاران اصلی هایدغدغه

 کشور غذایی امنیت تامین در خوزستان نخست نقش

 .دارد ورکش غذایی امنیت تامین در را نخست نقش خوزستان استان گفت: زراعت امور در وزیرجهادکشاورزی معاون

 صبیفی  و سبزی ،چغندرقند ،نیشکر ،ذرت ،کلزا روغنی دانه ،گندم تولید زمینه در خوزستان اینکه به اشاره با مهاجر

 .دارد غیبا و زراعی محصوالت انواع تولید در ایگسترده ظرفیت خوزستان افزود: است کشور نخست جایگاه در ها

 در نیشبکر  تبرداشب  حال در مزارع از خوزستان به سفر در زراعت امور در وزیرجهادکشاورزی معاون ایرنا گزارش به

 .کرد دیدن خوزستان شمال در آبیاری و کشاورزی طرح چند و کارون صنعت و کشت شرکت

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۶-۰7:45- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رسد می تن میلیون 12 به گندم تولید 2-3

 گندم تولید که دشومی بینی پیش مزارع سبز وضعیت به توجه با گفت: گندمکاران ملی بنیاد عامل مدیر

 .برسد تن میلیون 12 به

https://www.irna.ir/news/84649979/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8060277/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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 و میلیبون  یبک  در گنبدم  کشبت  زراعی، فصل ابتدای در بارشی مک وجود با گفت: ایمانی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است گرفته صورت دیم اراضی هکتار هزار 9۰۰ و میلیون 3 و آبی اراضی هکتار هزار 9۰۰

 گبرگ، ت سبیل،  خصبوص  در خاصی اتفاق اگر که دشومی بینی پیش مزارع سبزینگی شرایط به توجه با او، گفته به

 .شود تولید گندم تن میلیون 12 از بیش ندهد، رخ سرما و طوفان

 اکثبر  رد سبزینگی مناسب شرایط و گندم زیرکشت سطح تحقق به توجه با گفت: گندمکاران ملی بنیاد عامل مدیر

 توصبیه  ببه  نکشباورزا  اگر .باشیم نداشته آینده سال نیاز مورد گندم تامین در مشکلی که دشومی برآورد ها استان

 واهدخ محقق تن میلیون 12 تولید کنند، عمل کش علف و کش قارچ سرک، کودهای از استفاده بر مبنی فنی های

 .شد

 کباهش  رد گبذار  تباثیر  فاکتورهبای  از یکی خشکسالی که باورند این بر کشاورزی بخش اندرکاران دست از بسیاری

 سبال  برای اعتزر مورا معاون مهاجر گفته به گرفت. نادیده انتومین را پایه شیمیایی کودهای نقش اما است، تولید

 .رسدمی تن میلیون 1۰ حدود به گندم تولید جدید زراعی

 ببرای  مبر ا متبولی  عنبوان  به دولتی بازرگانی گذشته، زراعی سال در گندم تولید میزان چشمگیر کاهش به توجه با

 و اردو تبن  میلیبون  7 حبدود  که کرد سفارش ثبت گندم تن میلیون 9 حدود استراتهیک ذخایر و کشور نیاز تامین

 .است کشور داخل به بنادر از حمل حال در هم بخشی و شده توزیع

 خبر لینک

 

 

 

 

 14۰۰ بهمن 25-17:۰3- جوان خبرنگاران باشگاه

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8060277/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF
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 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 باشد زیکشاور به وابسته باید داخلی ناخالص تولید درصد 70 3-3

 منابع حداقل رغم به کشاورزی بخش تحریم، شرایط در گفت: کشاورزی بخش های تشکل مجمع رئیس

 .باشد داشته اقتصاد در باالیی سهم توانست

 حصاوالت م تولیبد  رد خودکفبایی  ببه  اعتقبادی  حاکمیبت  انقبالب  از قببل  گفت: اسدی -جوان خبرنگاران باشگاه

 شد، بزرگ شهرهای نشین حاشیه به کشاورزان اکثر کوچ به منجر کشاورزان از حمایت ضعف که نداشت کشاورزی

  .بودیم کشاورزی بخش به حاکمیت نگاه تغییر شاهد انقالب پیروزی با اما

 امنیبت  هبا، ابرقبدرت  و دنیبا  ناجوانمردانبه  هایتحریم به توجه با کشاورزی بخش های تشکل مجمع رئیس گفته به

 خبش ب ببه  تخصبیص  جبای  ببه  منبابع  متاسبفانه  کبه  گیرد قرار توجه مورد باید شاخصه ترین مهم عنوان به غذایی

 در ییبباال  سبهم  توانسبت  منبابع  حداقل با کشاورزی بخش حالاین با اما است، شده داده خودروسازی به کشاورزی

 قدرتمند ورکش به است قرار چنانچه کشاورزی، تحریم شرایط در باشد. داشته داخلی ناخالص تولید و اقتصادی رشد

 .باشد کشاورزی به وابسته داخلی، ناخالص تولید درصد 7۰ باید هلند کشور همانند شویم، تبدیل

 کشاورزی بخش از هاحمایت کاهش شاهد که باورند براین کشاورزی بخش اندرکاران دست و کارشناسان از بسیاری

 غبرب،  های تحریم آغاز با است. شده روانه خودروسازی جمله از ها بخش سایر سمت به دولت ابعمن که چرا بودیم،

 .شد روروبه متعددی های چالش با باال هزینه رغم به صنعت این

 باالی به وناکن هم که بود تن میلیون 3۰ تا 25 کشاورزی محصوالت تولید مجموع انقالب از قبل اعالمی آمار طبق

  .است رسیده نت میلیون 13۰

https://www.yjc.news/fa/news/8058314/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 خبر لینک

 

 

 29-11-14۰۰ 14:2۶ -فارس خبرگزاری

 رسید تن میلیون 125 به کشاورزی تولید هوشمند/ شبکه با عید شب میوه درصد 40 وزیعت 4-3

 کبافی  یبزان م ببه  پرتقبال  و سیب عید شب میوه برای اینکه بیان با ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 بشب  میبوه  هوشمند شفرو شبکه نیز و مردمی هایتعاونی شبکه طریق از کنیم،می تالش گفت:است، شده ذخیره

 .کنیم تأمین موقع به را مردم عید

 

 شامل ورزیکشا تولیدات حاضر حال در افزود: فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در فرقادری اسماعیل

 هبای نیتعباو  بزرگ شبکه طریق از محصوالت این عمده و رسدمی سال در تن میلیون 125 به دامی و باغی زراعی،

 ببین  اسبت  کشبور  سراسر در روستایی هایتعاونی هایشبکه و کشاورز نفر میلیون 8 حدود از متشکل که ییروستا

 نعتیصب  اقتصباد  سبمت  ببه  سبنتی  حالت از را کشاورزی اقتصاد داریم تالش حال عین در اما شود،می توزیع مردم

 .برسد قبول قابل میزان به کشور داخلی ناخالص تولید از کشاورزی سهم و برسانیم

 از کشباورزی  سبهم  حاضبر  حبال  در بنیبان دانبش  و صنعتی کشاورزی، اقتصاد از غفلت دلیل به گفت: همچنین وی

 هبم  درصبد  4۰ تبا  اقبالم  برخبی  در و درصد 3۰ تا 2۰ بین کشاورزی ضایعات میزان متأسفانه و است ناچیز اقتصاد

 حبالی  در شد تبدیل ملی تراژدی یک به ربیغ و شرقی آذربایجان هایاستان درختی سیب مثال عنوان به رسد.می

 قبرار  نظبام  تأکیبد  مورد غذایی امنیت مقوله طرفی از دارد. وجود کمبود زمینه این در تکمیلی و تبدیلی صنایع که

https://www.yjc.news/fa/news/8058314/%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001129000285/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-40-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-25-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
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 هبای تعاونی گسترده شبکه از هم و شود کاسته کشاورزی ضایعات از هم غذایی امنیت حفظ برای باید بنابراین دارد

 .هستیم کشاورزی کردن مردمی دنبال ما و کنیم استفاده دارد، قدمت دهه ۶ حدود که رزیکشاو و روستایی

 ببود  یروستای درصد 7۰ و شهری درصد 3۰ انقالب ابتدای در کشور جمعیت که حالی درگفت: هم را نکته این وی

 زا یکبی  و د.دارنب  حضبور  روسبتاها  در درصبد  3۰ و شبهرها  در درصد 7۰ و شده برعکس نسبت این حاضر حال در

 شبکل  غیرضروری و داللی شبکه زمینه این در است. اجتماعی معضالت و هانشینیحاشیه مسأله اقتصاد هایچالش

 کننبدگان مصبرف  ببه  گبزاف  قیمت به و خریداری تولیدکنندگان از ارزان قیمت به را کشاورزی محصوالت و گرفته

 .فروشندمی

 مشبکل  پیاز یکسال و زمینیسیب سال یک است شده باعث شورک در کشت الگوی اجرای عدم گفت: همچنین وی

 کشباورز  یعنی ،شود اجرا قرارداد با مبتنی کشاورزی و شود اجرا کشت الگوی استراتهی باید که حالی در و کند پیدا

 اول نسل سنتی هایتعاونی از گذر مستلزم این و باشد شده تنظیم آن فروش قرارداد قبل از اینکه مگر نکارد، بذری

 .است امروزی و مدرن هایتعاونی به

 در شباورزی ک عمده استرالیا در یا است هاتعاونی دست در اقتصاد درصد 4۰ فرانسه در حاضر حال در وی، گفته به

 حرکبت  صبنعتی  کشباورزی  سبمت  ببه  کندمی تأمین را دنیا غذای درصد 4۰ که آمریکا در و است هاتعاونی دست

 کشباورزی  و ننبوی  ابزارهای از زمینه این در برداریم گام خودکفایی هدف به رسیدن تایراس در باید هم ما کند.می

 .کنیممی استفاده بنیاندانش

 تصبویب  92 لسبا  از که انتزاع قانون که بود این کشاورزی جهاد وزیر اقدام اولینگفت: کشاورزی جهاد وزیر معاون

 ببه  غبذایی  و کشباورزی  محصبوالت  توزیبع  و تولید اختیارات امتم و کرد اجرا را بود مانده زمین روی بر و بود شده

 .شد واگذار کشاورزی جهاد وزارت

 گفبت:  و ادد خببر  کشاورزی جهاد وزارت در امسال ماه مهر ابتدای از غذایی امنیت قرارگاه تشکیل به همچنین وی

 از یکی کند.یم مدیریت و رصد رچهیکپا صورت به را غذایی امنیت مسأله و کندمی برگزار جلسه روز هر قرارگاه این

 .دارد قرار کشاورزی جهاد وزارت کار دستور در قراردادی کشت سیاستی مهم ابزارهای
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 شد شروع ناستا 15 در گندم پاییزی کشت که ماه مهر از ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل گفته به

 ببه  دولتبی  یبازرگبان  شبرکت  با دیگر استان 5 در و روستایی تعاون سازمان با استان 1۰ در قرارداد بر مبتنی کشت

 دولتی رگانیباز به مربوط بقیه و روستایی تعاون به مربوط هکتار هزار 13۰ که شد منعقد هکتار هزار 25۰ مساحت

 و نامبه همتفبا  طبق ما و شود برداشته گندم تن میلیون 2 تا 1.5 بین سطح این از شود،می بینیپیش که است بوده

 هبم  را شاورزیک بیمه حق بیمه تعهدات سطح افزایش با و کنیممی تأمین را کشاورزان نیاز مورد بذر و کود قرارداد

 .شودمی راحت گندم فروش بابت از خیالش کشاورز روش این با و ایمداده کاهش درصد 1۰ میزان به

 شد خواهد کشت قرداد با مبتنی برنج سوم یک *

 نظبر  در یرانیا برنج کاشت فصل ابتدای از گفت: و کرد اشاره ایرانی برنج قیمت افزایش ألهمس به همچنین فرقادری

 قبرار  ورزیکشبا  قالب در کشور شمالی استان سه در را تن هزار 4۰۰ میزان به کشور برنج از سوم یک حداقل داریم

 و سیاسبتی  راببزا  و کنیم دنبال ار کشاورزی کشت الگوی توانیممی روش این به که کنیم منعقد کشاورزان با دادیم

 جلبوگیری  رببازا  در اخبتالل  و هبا واسبطه  ورود از کبه  دهبیم می انجام را بازار در دولت هنگام به مداخله و حمایتی

 .کنیممی

 تبرین رغبوب م امسال که حالی در شد همراه قیمت افزایش با بازار در ایرانی برنج گذشته هفته سه دو در گفت: وی

 را آن مباه  4 ظرف دالالن اما شد فروخته کشاورز توسط تومان هزار 32 تا 3۰ بین شمال در هاشمی طارم برنج نوع

 .رسید بازار در تومان هزار 95 تا 9۰ قیمت به و دادند افزایش برابر سه به

 تهگذش ماه دو ظرف برنج تن هزار 15۰ کردن وارد با دولت ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل گفته به

 ببه  و شبد  بازار وارد جدید برنج تن هزار 3۰ هم گذشته هفته و شد داللی قیمت نشینیعقب باعث بازار به تزریق و

 شبد.  حکمفرمبا  بازار در آرامشی وسیله بدین که شد انجام بازرگام سامانه با اینترنتی توزیع و هوشمند شبکه وسیله

 منعقبد  را باغبداران  ببا  قرارداد بنشینند شکوفه به درختان که آینده سال اردیبهشت از هم باقی محصوالت ردمو در

 .کنیممی

 منتشبر  دولتی بازرگانی شبکه در شده توزیع آلوده برنج مورد در مجازی فضای در که فیلمی این مورد در فرقادری

 ببرنج  فیلم از بعد ما همکاران زمینه این در و ببیند را ایران مردم برای موفقیت خواهدنمی معاند جریان گفت: شده

https://www.bazargam.com/
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 خباطر  ببه  هابرنج از برخی در است ممکن که کنیمنمی کتمان البته دادند صورت بازدیدی ادعایی مورد شده آلوده

 یکیفب  کنتبرل  همبه  انجبام  با و نباتات حفظ قرنطینه توسط شده وارد محصوالت اما باشد، ایرادهایی و عیب پارگی

 محصبول  وقبت  فوت بدون باشد ایرادی هم اگر است گرفته قرار دولتی بازرگانی انبارهای در و شده انجام نظر مورد

 .دهیممی را مردم پول و زده برگشت را معیوب

 هوشمند توزیع شبکه با بازار در ثبات ایجاد*

 سبازی تجباری  سبمت  ببه  هبا تعباونی  و هبا تشکل نقش ارتقاء با داده مأموریت ما به کشاورزی جهاد وزیر گفت: وی

 ایبن  در دهبیم.  گسترش را کشاورزی محصوالت توزیع هوشمند شبکه همچنین کنیم، حرکت کشاورزی محصوالت

 را مبردم  سفره ات مزرعه فاصله داریم تالش ما و کنیممی استفاده دیجیتال توزیع هایپلتفرم و هااستارتاپ از زمینه

 .برسانیم حداقل به

 با که نزینیب مشکالت کنار در که آمد وجود به مرغتخم و مرغ تولید مشکل آبان سوم هفته در گفت: هم را این وی

 از ینبه زم ایبن  در ببودیم  مرغتخم و مرغ برای طویل هایصف شاهد بود شده انجام رسانیسوخت سامانه در اختالل

 تومبان  هبزار  43 شبانه  مبرغ تخبم  و مبان تو هزار 2۰ کیلویی قیمت با منجمد مرغ هوشمند توزیع برای هااستارتاپ

 .شد یجادا بازار در نسبی ثبات آن از بعد و باشد ثابت کنندهمصرف برای قیمت گذاشتیم قرار و کردیم استفاده

 کشاورزی محصول توزیع برای هوشمند فرم پلت 16 وجود *

 امنیت رگاهقرا در روزانه رصد اب که کند ایجاد مشکل هم روغن و شکر زمینه در بود قرار دشمن همچنین گفت: وی

 ببا  اما دهیم، نجاما را اینترنتی فروش ایرانی میلیون 8۰ برای توانیمنمی ما البته نشد داده مشکل ایجاد اجازه غذایی

 حبال  در شبود. می قیمت کنترل و بازار آرامش باعث که بگیریم دست به را بازار از بخشی توانیممی هوشمند شبکه

 و انبد هپیوسبت  هوشبمند  صبورت  به کشاورزی محصوالت توزیع به بازرگام سامانه کنار در هوشمند پلتفرم 1۶ حاضر

 روسبتا  شببکه  همچنین رسیده درصد ۶5 به هوشمند هایگوشی ضریب و درصد 8۰ کشور در اینترنت نفوذ ضریب

 .کنندمی اقدام کشاورزی محصوالت توزیع به که دارد وجود هاپلتفرم این کنار در بازار

 ببازار  تنظیم برای گفت: عید شب میوه خریدن گران بحث مورد در ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 سبپرده  جهاد وزارت به میوه بازار تنظیم مسؤولیت انتزاع قانون طبق که است این مناقشه قابل نکات عید شب میوه
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 و خریبد  وظیفه کشاورزی محصوالت گذاریقیمت شورای توسط که جاری سال آبان 29 مصوبه اساس بر نیز و شد

 .شد واگذار روستایی تعاون به میوه سازیذخیره

 انسبازم  بازرسبی،  سبازمان  نماینده از متشکل گذاریقیمت شورای عید شب هایمیوه گذاریقیمت برای گفت: وی

 اساس بر و هستند گذاریقیمت شورای عضو همه که کشاورزی تعاونی خصوصی بخش هایتشکل نماینده حمایت،

 تشبکیل  کنبونی  دولت که زمانی البته شویم عمل وارد عید شب میوه برای شد قرار راهبردی کمیته شورای مصوبه

 جبانبی  هبای هزینه با بود خریده کشاورز از مباشر که قیمتی همان به را میوه ما و نبود درخت روی سیب میوه شد

 فبروردین  15 تبا  اسبفند  2۰ زمانی بازه یک در است قرار و کردیم ریخریدا سورتینگ انبارداری، بندی،بسته مانند

 .دهیم انجام را عید شب هایمیوه بازاررسانی بحث آینده سال

 هبای قطبب  نعنوا به فارس و بویراحمد و کهگیلویه اصفهان، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان استان 5 گفت: وی

 و جیرفبت  فبارس،  جنوب هایاستان و تامسون پرتقال برای مازندران و گلستان گیالن، استان سه نیز و سیب تولید

 میزان به گذاریقیمت کارگروه طبق مصوب قیمت و شدند انتخاب جنوب والنسیای پرتقال برای هرمزگان و کهنوج

 شده امتم قیمت تومان 145۰۰ و جنوب والنسیای و شمال تامسون پرتقال کیلو هر شده تمام بهای تومان 139۰۰

 معقبول  دسبو  عبالوه  به مویرگی شبکه در بازاررسانی هزینه یک با هانرخ این که شد گرفته نظر در یک درجه یبس

 رایبب  کبه  شبده  گرفتبه  نظبر  در آینبده  سبال  فبروردین  15 تبا  امسبال  اسبفند  2۰ زمانی بازه در کنندهتوزیع برای

 .شودمی توزیع کنندهمصرف

 گبرم  29۰ تا 19۰ شمال تامسون پرتقال و کوهپایه سیب گرم 14۰ وداًحد اندازه با سیب مثال عنوان به گفت: وی

 سبیب  تومبان  95۰۰ تبا  85۰۰ شبده  خریبداری  کشاورز از سیب که زمانی در گرچه شده گرفته نظر در یک درجه

 و پایبه  تقیمب  عنبوان  به پرتقال برای تومان هزار 9 و شودمی محسوب پایه قیمت عنوان به این که بوده یک درجه

 سبورتینگ،  بنبدی، بسبته  هزینبه  سبردخانه،  تبا  بباغ  از نقبل  و حمل هزینه ارقام این به اما است شده داده قرار مبنا

 محصوالت این است قرار و شودمی اضافه سرریز هزینه همچنین و بندیبسته سردخانه، در نگهداری هزینه گازدهی،

 .شوند ارائه بازار به فروردین 15 تا اسفند 2۰ بازه در

 اتحادیه با شده بسته قرارداد سورتینگ هایمجموعه و تشکل و اتحادیه ۶5 با خرید مباشرت قرارداد برای :گفت وی

 قرار و است شده گرفته نظر در ثابت همه برای قیمت و شده بسته قرارداد مجاز دارهایسردخانه و مازندران باغداران
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 15 تا اسفند 2۰ بازه در که باشد روستایی تعاونی مرکزی سازمان کلید تحت انبارها و هاسردخانه این که است شده

 .شود بازار روانه محصوالت این باید فروردین

 دهیمنمی عید شب میوه بازار در دالالن جوالن اجازه *

 و گبذار سیاسبت  بلکبه  نیستیم فروشپرتقال و فروشسیب دولتی سازمان یک عنوان به ما گفت: هم را نکته این وی

 ببه  یبا  و کنبیم مبی  صبادر  را خبود  محصبوالت  حتی ما رسید خوبی روند به بازار اگر دهیممی انجام زاربا از حمایت

 نقشبه  مردم عید شب میوه برای دالالن دهیمنمی اجازه وجه هیچ به اما کنیم،می ارائه سازیکنسانتره هایکارخانه

 بلبه مقا قیمبت  افبزایش  ببا  ببازار  ببه  یبک  درجه پرتقال و سیب محصول عرضه با قیمت افزایش صورت در و بکشند

 .کنیممی

 است هشد انجام عید شب میوه سازیذخیره برای بازرسی شرکت انتخاب در که ایشبهه مورد در همچنین فرقادری

 شبرکت  11 ولا ببار  در کبردیم  برگزار مناقصه بار دو هامناقصه ملی پایگاه اطالعات طبق و قانون اساس بر ما گفت:

 یبک  چبون  و کبرد  واریبز  را تومبانی  میلیبون  22۰ تضبامین  شبرکت  یبک  فقبط  نهایبت  در امبا  دند،آم جلو بازرسی

 و کردنبد  هارائب  پاکت شرکت 7 دوم بار در که کردیم تمدید ماه دی 29 در بعد ماه یک را مناقصه بود کنندهشرکت

 قرارداد عقد و کردیم عالما برنده را شرکت همان قانون طبق ما و کرد واریز را تضامین فقط شرکت یک فقط هم باز

 شب هایمیوه خرید هایمحل در کارشناس حضور و بازرسی هزینه عنوان به ریال ۶5۰ کیلو هر قرار از و شد انجام

 .شوند انجام عید

 نتعباو  در تومبان  میلیبارد  هبزار  313 مبلب   کبه  است شده عنوان جعلی هایسایت از برخی درگفت: همچنین وی

 از تبوان می چگونه و است تومان میلیارد 58۰ عید شب میوه خرید قرارداد کل که حالی رد شده اختالس روستایی

 داد؟ انجام برابری چندین اختالس رقم این

 را عیبد  شبب  میبوه  قراردادهبای  که کردیم درخواست نظارتی و بازرسی هایسازمان از ما گفت: هم را نکته این وی

 برخورد آنها با نیز کنندمی فضاسازی به اقدام که کسانی و شود برخورد آن با شده انجام خطایی اگر و کنند بررسی

 .شود
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 تا 5 است ممکن گفت: بازرگام سامانه طریق از میوه عرضه مورد در ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 قیمت کنترل باعث و گذاردمی را خود اثر هم مقدار همین اما شود، مانجا سامانه این توسط بازار حجم از درصد 1۰

 .شودمی بازار در

 حبدود  گفت: شود توزیع هوشمند صورت به عید شب میوه از میزان چه کنیدمی بینیپیش اینکه مورد در فرقادری

 هد،مشب  تهبران،  اننبد م ببزرگ  شبهرهای  در هوشمند شبکه طریق از احتماال عید شب هایمیوه از درصد 5۰ تا 4۰

 بارتره و میوه ینمیاد و روستابازار هایفروشگاه و ایزنجیره هایفروشگاه طریق از بقیه و شود توزیع شیراز و اصفهان

 طریق از نیز هامیوه از بخشی که شد منعقد کار وزارت تعاون امور معاون با قراردادی هم پیش هفته شود،می توزیع

 .شوند وزیعت هاتعاونی مردمی شبکه

 توزیبع  زمینه این در کندمی رصد را مرغ و برنج گوشت، مانند غذایی مواد بازارهای مداوم صورت به دولتگفت: وی

 .برگشت تعادل حالت به بازار روز 4 تا سه ظرف اقدام این با که شد آغاز هم قرمز گوشت اینترنتی

 خبر لینک

 

https://www.bazargam.com/
https://www.farsnews.ir/news/14001129000285/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-40-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-25-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86
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 چهارم: بخش 4

 بیعیطعمناب و اقلیم
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 پنجم: بخش 5

 هامتقی و بازار
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 1۰:25 ،14۰۰ بهمن 2۶ - ایرنا

 :داد خبر روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 بازار قیمت زیر درصد 25 با عید شب میوه توزیع 1-5

 

 ببه  ببازار  مبت زیرقی درصد 25 با عید شب میوه توزیع از روستایی، تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل - ایرنا - تهران

 .شد خواهد منازل درب کالنشهرها، در و هوشمند صورت به میوه توزیع امسال گفت: و داد خبر آنالین صورت

 عید شب الپرتق و سیب گران خرید خبر رد با یوگوی گفت در «فر قادری اسماعیل» ایرنا، شنبه سه روز گزارش به

 ببین  را الپرتق و تومان 95۰۰ تا 85۰۰ بین را کوهپایه یک درجه سیب روستایی، تعاون مرکزی سازمان :کرد بیان

 خریبداری  هاتشکل پوشش تحت داران سردخانه و مجاز داران سورتینگ ان،باغدار از صرفا و تومان 85۰۰ تا 75۰۰

 .کنیم می

 شبده،  یخریبدار  غرببی  آذربایجان باغداران تولیدی محصوالت از عید شب سیب درصد ۶۰ تا 5۰ اینکه بیان با وی

 از کبه  شبده  تهیبه  ریبال  هبزار  1۰۰ تا 85 قیمت میانگین با شده خریداری سیب های العمل دستور براساس :افزود

 .هستند ای کوهپایه ممتاز تولیدات

 ورالعملدسبت  طببق  عیبد  شب میوه گفت: و کرد تکذیب را هاواسطه از باالتر قیمت با میوه خرید موضوع فر قادری

 خریداری داران سردخانه و باغداران از کشاورزی اساسی محصوالت گذاری قیمت شورای و بازار تنظیم ستاد مصوب

 .شودمی

https://www.irna.ir/news/84651655/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84651655/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/12/20/4/157778059.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/12/20/4/157778059.jpg
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 شبب  ازارب تنظیم برای شده خریداری محصوالت افزود: نشده، تعیین هنوز محصوالت عرضه قیمت اینکه یانب با وی

 بار نخستین عتوزی امسال البته د،شومی عرضه مردم به بازار قیمت زیر درصد 25 حدود و بوده یک درجه نوع از عید

 .بود خواهد منازل درب شهرها کالن در و هوشمند صورت به

 ویگب  و گفت در )دوشنبه( گذشته شب نیز مجلس رئیسه هیات عضو «دلیگانی حاجی حسینعلی» ایرنا، گزارش به

 ببه  هتوجب  ببا  گفبت:  و داد خببر  عید شب پرتقال و سیب خرید تضمینی قیمت موضوع به مجلس ورود از تلوزیونی،

 موضوع ینا بررسی کار رداف همین از است، شده منتشر عید شب پرتقال و سیب گران خرید بر مبنی اخباری اینکه

 .شد اهدخو ارایه مردم به را موضوع این گزارش و کرد خواهیم آغاز را

 خبر لینک

 

 

 19:18 ،14۰۰ بهمن 25 - ایرنا

 کرد ابالغ را بندیقطعه مرغ قیمت بازرگانی توسعه معاونت

 

 اببالغ  را شبده  بنبدی بسبته  و بندیقطعه مرغ قیمت کشاورزی، جهاد وزارت بازرگانی توسعه معاونت - ایرنا - تهران

 .کرد

https://www.irna.ir/news/84651655/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84651369/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646294.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/09/23/4/156646294.jpg
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 دبیبر  «یرسبول  مسبعود » ببه  ای نامبه  در «عسکرزاده عباس» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا وشنبهد روز گزارش به

 .کرد ابالغ را (تکه 4) بندی قطعه مرغ قیمت کشور، پروتئینی مواد و گوشت بندی بسته صنعت انجمن

 یمبت ق وسبیله  ببدین  اساسبی  هایکاال قیمت کنترل بر مبنی محترم دولت سیاست به نظر است: آمده نامه این در

 :گرددمی اعالم ذیل شرح به کننده مصرف برای تکه( 4) شده بندی بسته و بندی قطعه مرغ مصوب

 

 این ابالغ تاریخ از مرغ بندی بسته و بندی قطعه های شرکت و صنفی واحدهای کلیه است: شده تصریح مهنا این در

 در شبکی دامپز سبازمان  بهداشتی الزامات کلیه رعایت باشند. می جدول در مندرج یهاقیمت رعایت به موظف نامه

 و گوشبت  بندیبسته صنعت انجمن است مقتضی راستا این در .است الزامی السابقکمافی بندی بسته و بندی قطعه

 .کنند ابالغ انجمن پوشش تحت واحدهای کلیه به هاقیمت این رعایت پروتئینی مواد

 خبر لینک

 

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/3/169465007.jpg?ts=1644852654601
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/3/169465007.jpg?ts=1644852654601
https://www.irna.ir/news/84651369/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 18:23 ،14۰۰ بهمن 25 - ایرنا

 عید شب بازار تنظیم راستای در

 شد خریداری کشور عید شب مصارف برای میوه تن هزار 68 2-5

 

 در رتقبال پ و سیب از اعم کشور عید شب میوه تن هزار ۶8 گفت: کشور روستایی تعاون سازمان رییس-ایرنا-ارومیه

 .است شده خریداری بازار تنظیم راستای

 33 افزود: رانخبرنگا با گو و گفت در ارومیه هب کشاورزی جهاد وزیر سفر حاشیه در دوشنبه روز فر قادری اسماعیل

 هبب  حمبل  حبال  در و شبده  خریداری جنوب والنسیای و شمال تامسون پرتقال تن هزار 35 حدود و سیب تن هزار

 .است هدف شهرستانهای در سازی ذخیره هایمحل

 یغربب  آذربایجبان  باغبداران  تولیبدی  محصبوالت  از هموطنبان  عیبد  شبب  سبیب  درصد ۶۰ تا 5۰ اینکه بیان با وی

 ریبال  زارهب  1۰۰ تا 85 قیمت میانگین با شده خریداری سیب های العمل دستور براساس داد: دامها شده، خریداری

 .هستند ای کوهپایه ممتاز تولیدات از که است شده تهیه

 قبرار  فطر خصوصی های بخش و باغداران مجاز، داران سورتینگ از شده خریداری محصوالت تمامی داد: ادامه وی

 و ورتینگسب  و سردخانه نقل، و حمل هزینه مثل تبعی های هزینه ریال هزار 35 حدود عدد این به و خریداری داد

 .دشومی افزوده خرید مباشرین سود

 کیفبی  نظبر  از عید شب بازار تنظیم عنوان به شده خریداری محصوالت گفت: کشور روستایی تعاون سازمان رییس

 .شد خواهد عرضه قیمت زیر درصد 3۰ تا 25 یمتیق نظر از و بوده یک درجه

https://www.irna.ir/news/84651300/%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84651300/%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/sd/d19c369cb27af72d958ca1492d876f1e0195729cac2d50a980bde11a3fabce174c0fac0846b31d90f06d6ccd35a4bf49.jpg
https://www.irna.ir/sd/d19c369cb27af72d958ca1492d876f1e0195729cac2d50a980bde11a3fabce174c0fac0846b31d90f06d6ccd35a4bf49.jpg
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 ببازار  زا صبیانت  هبدف  گفبت:  شبد،  خواهد عرضه اینترنتی و هوشمند صورت به ها میوه اینکه به اشاره فربا قادری

 .است رمضان مبارک ماه و عید ایام در بخصوص مصرف بازار به بخشی آرامش و مردم مصرف

 سبت؛ ا ای کوهپایه ممتاز سیب بخصوص کشور درختی سیب تولید قطب نمهمتری غربی آذربایجان ایرنا گزارش به

 کشبورهای  ببه  صادرات ،دشومی کشور مصرف بازار روانه و تولید استان این در سیب تن میلیون یک از بیش ساالنه

 .دشومی شامل را استان در تولیدی سیبهای از بخشی نیز دیگر

 خبر کلین

 

 

 17:1۰ ،14۰۰ بهمن 25 - ایرنا

 شد اندازیراه غربیآذربایجان سیب بازار توسعه پیامکی سامانه 3-5

 

 ببا  مزمبان ه سبیب  ببازار  توسعه پیامکی سامانه گفت: غربی آذربایجان کشاورزی جهاد سازمان رییس -ایرنا -ارومیه

 .شد اندازیراه روستایی تعاون سازمان اهتمام با استان در کشاورزی جهاد وزیر حضور

 خبرنگار با گو و گفت در ارومیه باراندوز سردخانه از جهادکشاورزی وزیر بازدید حاشیه در دوشنبه روز کرامتی اکبر

 باغبداران،  توسبط  محصبول  اعالم و 3۰۰۰497 پیامکی شماره به شده انبار محصول میزان ارسال از پس افزود: ایرنا

 ببرای  را اقبدامات  سایر دقیق، اطالعات کسب با و گرفته ستما باغدار با ییروستا تعاون مرکزی سازمان کارشناسان

 .کنند می تمهید کشور داخل در محصول عرضه یا صادرات

https://www.irna.ir/news/84651300/%DB%B6%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84651249/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/4/169464775.jpg?ts=1644845534082
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/4/169464775.jpg?ts=1644845534082
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 جملبه  از فبارس  خلبیج  حاشیه و میانه آسیای کشورهای کرد: بیان غربی آذربایجان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .هستند استان این سیب صادراتی مقصد کشورهای

 هزار 8۰۰ حدود که بود تن هزار 27۰ و میلیون یک استان تولیدی درختی سیب مجموع امسال کرد: اظهار رامتیک

 رفمصبا  ببرای  اولیبه  مبواد  تهیبه  ببرای  صبنعتی  سبیب  عنبوان  به تن هزار 35۰ و سازی ذخیره ها سردخانه در تن

 .شد استفاده کنسانتره کارخانجات

 نسبازما  توسط صنعتی سیب تن هزار 42 امسال گفت: جاریسال طی یصنعت سیب تضمینی خرید به اشاره با وی

 .دش خریداری تومان میلیارد ۶4 ارزش به باغداران از حمایت راستای در تضمینی صورت به روستایی تعاون

 ببازار  انبه رو و تولیبد  هبا بباغ  این در کشور سیب درصد 33 که است سیب باغ هکتار هزار ۶۰ دارای غربی اذربایجان

 .دشومی

 خبر لینک

 

 

 15:33 ،14۰۰ بهمن 25 - ایرنا

 :ایران روستایی تعاون کزیمر سازمان عالی مشاور

 هوشمند عرضه سبد به حبوبات کشور/ استان مرکز 22 در قرمز گوشت هوشمند توزیع آغاز 4-5

 شودمی اضافه

 

https://www.irna.ir/news/84651249/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84651136/%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-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87
https://www.irna.ir/news/84651136/%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-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87
https://www.irna.ir/news/84651136/%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-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87
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
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 و وسباله گ گوشبت  هوشبمند  توزیبع  کبرد:  اعبالم  ایبران  روستایی تعاون مرکزی سازمان عالی مشاور - ایرنا - تهران

 .شودمی آغاز نیز کشور استان 22 مراکز در امروز از شده بندی هبست منجمد گوسفندیِ

 پبی  در تهگذشب  شبنبه  پبنج  روز از افبزود:  «میری شاه علی» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا دوشنبه روز گزارش به

 8۰۰ و ارهز 99 قیمت با نیز منجمد گوساله گوشت توزیع کشاورزی، محصوالت بازار تنظیم کارگروه مصوبه آخرین

 وزن با ییها بسته در گرم کیلو هر در تومان هزار 1۰5 قیمت با منجمد گوسفندی گوشت و گرم کیلو هر در تومان

 .شودمی عرضه تاناس مرکز 22 در نیز امروز از و شد آغاز تهران در بازرگام سامانه طریق از گرم 8۰۰ و کیلو 3 تا 2

 صبوب م قیمبت  زیبر  قرمبز،  گوشبت  هوشمند توزیع داشت: اراظه ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان عالی مشاور

 .گیردمی صورت منازل درب در رایگان صورت به و بازار تنظیم

 کبزی، مر زنجبان،  ایبالم،  اسبتان  هشبت  در شبده  بندی بسته قرمز گوشت هوشمند توزیع که این بیان با میری شاه

 آینبده،  بهیکشبن  روز از کبرد  بینبی  پیش است، دهنش آغاز هنوز مازندران و لرستان کرمان، بوشهر، جنوبی، خراسان

 .گیرند قرار هوشمند عرضه پوشش تحت کشور هایاستان تمام

 گوشت هوشمند توزیع تمهیداتی، اتخاذ با گفت: و داد خبر کوچک هایبسته در قرمز گوشت هوشمند عرضه از وی

 کیلویی ود و کیلویی یک های بسته وان،استخ و چربی بدون کیلویی نیم های بسته در کیفیت با گوسفند و گوساله

 .شودمی شروع زودی به خریدشان قدرت با متناسب کنندگان مصرف نیاز به پاسخگویی برای

 محصوالت هوشمند توزیع درصدی 50 ظرفیت

 هوشمند تصور به مردم نیاز درصد 5 حاضر حال در کرد: تصریح ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان عالی مشاور

 هازیرساخت یساز آماده و کشاورزی کاالهای موجودی به توجه با ظرفیت این اما گیرد،می انجام سامانه ریقط از و

 .یابد افزایش درصد 5۰ تا تواندمی

 کم حجم یگان،را تحویل با بازار قیمت از کمتر و باکیفیت کاالی تحویل مورد در کنندگان مصرف در باور نبود وی،

 ایبن  گفبت:  و دانسبت  کشباورزی  محصبوالت  هوشمند عرضه بودن پایین عمده دالیل از را رسانی اطالع و تبلیغات

 رضبایت  عبدم  صبورت  در و کنبیم می تضمین را کشاورزی کاالهای کیفیت هوشمند، عرضه در ما که است درحالی

 .گرددمی باز محصول کننده مصرف
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 ببرنج  و کشبور  کبل  در پاکستانی و هندی ی،تایلند خارجی برنج اظهارداشت: برنج هوشمند عرضه درباره میری شاه

 طریبق  از انتهبر  اسبتان  در شبمی هابرنج و یزد و تهران هااستان در فجر ایرانی برنج ایران، درسطح شیرودی ایرانی

 .شودمی عرضه هوشمند هایسامانه

 42 یمبت ق ببا  یشبیرود  برنج گرم کیلو هر هوشمند عرضه افزود: ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان عالی مشاور

 .گیردمی صورت تومان هزار 5۶ شمیهابرنج و تومان هزار 3۶ فجر برنج تومان، هزار

 1۰ ماهانه سفارش، برای موبایل شماره هر ازای به منازل، در برنج کردن انبار از جلوگیری برای داد: ادامه میری شاه

 .شودمی عرضه برنج گرم کیلو

 هبای انهسبام  طریبق  از زمینبی  سبیب  مبرغ،  تخم مرغ، شکر، قند، روغن، برنج، قرمز، گوشت که این به اشاره با وی

 عرضبه  هوشبمند  صبورت  به نیز کیوی و پرتقال سیب، شامل عید شب میوه رقم سه گفت: شود،می عرضه هوشمند

 .کنیم اضافه هوشمند عرضه سبد به را حبوبات داریم قصد که آن ضمن شودمی

 رتصبو  ببه  را عیبد  شبب  میبوه  توزیبع  درصبد  5۰ داشبت:  اظهار ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان عالی مشاور

 .داد خواهیم انجام هوشمند

 عرضبه  ببا  داشبت:  اظهبار  و دانست موثر بازار در هاقیمت کنترل در را کشاورزی کاالهای هوشمند توزیع میری شاه

 .شد متعادل بازار در محصوالت این قیمت و متوقف هاقیمت صعودی روند زمینی سیب و مرغ تخم مرغ، مستقیم

 و سبوداگری  ی،ساز حاشیه دلیل به بلکه نیست کشاورزی کاالهای کمبود دلیل به بازار التهاب براینکه تاکید با وی

 امانهسب  و اسبت  فعبال  درصبد  1۰۰ منزل درب در رایگان تحویل برای بازرگام سامانه اکنون افزود: است سودجویی

 .کنندمی همکاری ما با کشاورزی کاالهای مستقیم عرضه در محدود طور به نیز اسنپ و کاال دیجی

 خبر لینک

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84651136/%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-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87
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 13:51 ،14۰۰ بهمن 25 - ایرنا

 :دامداران سراسری اتحادیه مدیرعامل

 هزارتومان 300 قیمت به قرمز گوشت گرانی شایعات علت دالالن؛ شیطنت 5-5

 

 گرانبی  اتشبایع  علبت  سودجویان و دالالن شیطنت گفت: ایران دامداران سراسری اتحادیه مدیرعامل -ایرنا -تهران

 .بزنند جیب به محل این از را کالنی سود بتوانند تا شد هزارتومان 3۰۰ مبل  به قرمز گوشت

 ببه  قرمبز  شبت گو گرانی بر مبنی شایعاتی درباره ایرنا اقتصادی خبرنگار با وگوگفت در دوشنبه روز «عالی مجتبی»

 کبه  ببود  نتومبا  هبزار  52 تبا  48 بین زنده دام کیلوگرم هر قیمت قبل روز 15 تا 1۰ حدود افزود: هزارتومان 3۰۰

 ۶2 لبویی کی ببه  را آن دپبو  چنبدروز  از پبس  و کبرده  خریداری تولیدکنندگان از مذکور هایقیمت به را دام دالالن

 .کردند عرضه هزارتومان

 دسبت  به دشومی خارج تولیدکننده دست از زنده دام وقتی اظهارداشت: ایران دامداران سراسری اتحادیه مدیرعامل

 تولیبد  از سبودی  هتولیدکنند نه اینجا در که افتد می ( قصاب و کشتارگاه دار، چوب جمله )از دالالن و بازارگردانان

 از کبه  تندهسب  بازارگردانبان  و دالالن تنها کندمی تهیه مناسب قیمت با را محصول کننده مصرف نه و برد می خود

 .نیست منصفانه امر این .زنند می جیب به کالن سودهای بازار این

 گوساله نر ندهز دام و هزارتومان ۶۰ تا هزار 58 بین نر گوسفندی زنده دام کیلوگرم هر قیمت امروز کرد: تصریح وی

 از ببیش  یگوسبفند  شبقه  کیلوگرم هر قیمت نباید بنابراین دشومی خریداری دامداران از هزارتومان 5۶ تا 55 بین

 .شود عرضه مصرف بازار در هزارتومان 15۰ از بیش گوساله و هزارتومان 12۰

https://www.irna.ir/news/84650893/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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/84650893/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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/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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 تومبان هزار 59 قیمبت  ببه  تولیدکننبدگان  از را گوسباله  و گوسفندی گوشت کیلوگرم هر دولت اکنون وی، گفته به

 .کندمی تضمینی خرید

 دامبی،  معیبت ج مبازاد  ببه  توجبه  ببا  گفت: نداریم قرمز گوشت و زنده دام بازار در کمبودی هیچ اینکه بیان با عالی

 محصبول  ینا قیمت در اختالل گونه هر و یمندار قرمز گوشت بازار در کمبودی بنابراین است مطلوب تولید وضعیت

 .است کنندگان مصرف و تولیدکنندگان ضرر به سودجویی منظور به

 ودهایسب  ببرای  داخلبی  قیمبت  افبزایش  و واردات دنبال به گوشت هایبازارگردان که رودمی آن احتمال افزود: وی

 .کنند کنترل را محصول این ربازا هانظارت شدت با تا خواستاریم دولت از بنابراین باشند. بیشتر

 در وسفندیگ شقه کیلوگرم هر قیمت که دهدمی نشان ایرنا اقتصادی خبرنگار میدانی هایبرررسی ایرنا، گزارش به

 هبا  روشبی ف خرده سطح در و هزارتومان 148 گوساله گوشت کیلوگرم هر و تومان هزار 122 بار تره و میوه میادین

 .دشومی ضهعر هزارتومان 2۰۰ از کمتر نیز

 ببه  و تولیبد  کشور در قرمز گوشت هزارتن 2۰۰ و میلیون یک نزدیک 99 سال در کشاورزی جهاد وزارت آمار طبق

 .شد عرضه بازار

 خبر لینک

 

 

 8:5۰ ،14۰۰ همنب 28 - ایرنا

 باخت سر همه بازی برنج؛ بازار در پرانیقیمت سایه 6-5

 

https://www.irna.ir/news/84650893/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%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/84650851/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/4/169468351.jpg?ts=1645026712228
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/16/4/169468351.jpg?ts=1645026712228
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 هبر  برای دآوریسو از فراتر گیالن، استان در تولیدی استراتهیک کاالی عنوان به برنج قیمت افزایش - ایرنا - رشت

 نادیبده  گویبا  مسبئله  ایبن  در آنچبه  زیرا است، مصرف بازار تا شالیزار از باخت سر همه اتفاقی رسد می نظر به گروه

 .است محصول این صادیاقت چرخه کل و کننده تولید به زیان و کاال این برای مشتری کاهش شده گرفته

 و دشومی حسوبم کشور استان بارانترین پر سال در میلیمتر یکهزار از بیش بارش متوسط با گیالن ایرنا، گزارش به

 را الیزاریش اراضی وسعت بیشترین هکتار هزار 238 با گیالن است. برنج محصول تولید برای مستعد استان سه جزو

 ببرنج  ساالنه و ندکن می فعالیت شغلی رسته این در بردار بهره عنوان به نیز نفر رهزا 3۰۰از بیش که دارد اختیار در

 .کندمی تامین را نفر میلیون 2۰ مصرفی

 اقتصباد  حتبی  و زنبدگی  بازار، بر نخست استراتهیک تولیدات از یکی عنوان به برنج بازار در تغییرات دلیل همین به

 مصرف تنها هن برنج قیمت افزایش به مربوط اخبار اخیر هفته چند طی دلیل همین است.به اثرگذار استان این مردم

  .است کرده نگران را محصول این تولید بازار فضای بلکه را، کننده

 حبدود م را ان و داشبته  اثبر  کننبدگان  مصبرف  سبفره  ببر  نخست برنج قیمت افزایش رسد می نظر به اینکه وجود با

 بلند ذاریگ اثر دوم و دید کالن سطح در را کننده مصرف باید نخست که دهدمی نشان تر دقیق نگاهی اما ،کندمی

 خواهبد  منفبی  تاثرا نیز محصول این تولید و فروش بازار بر بلکه کننده، مصرف بر تنها نه برنج قیمت با بازی مدت

  .است کامل ختبا یک نیز برنج بازار زحمتکش تولیدکنندگان و دالالن برای بازی این حتی تر واضح طور به داشت.

 را اتقاضب  و مصبرف  کباهش  غبذایی،  سبد از استراتهیک محصول این شدن کمرنگ یا خروج و برنج قیمت افزایش با

 کباهش  دهسبا  زببان  ببه  .دهبد مبی  قرار تاثیر تحت را آن به وابسطه مشاغل تا کشاورز خود از که کرد خواهد ایجاد

 مشبتری  ببی  را ربازا این زمان مرور به و شد نخواهد قائل ثنااست هم بازار این سوداگران برای حتی ،خرید و مشتری

  .کرد خواهد

  گیالن در برنج بازار به نگاهی

 مبردم  سفره میان در نوع ترین پرمصرف عنوان به شمیهابرنج باالی قیمت همچنان بازار ایرنا خبرنگار بررسی طبق

 ببرنج  کیلو هر یبرا تومانی هزار 1۰۰ تا 9۰ های نرخ زا ها بررسی این در اما .دهدمی نشان را گیالن استان و کشور

 .نیست خبری است، بوده صدا و سر پر بسیار اخیر های هفته که
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 هبزار  ۶5 زممتا ،تومان هزار 52 دودی هاشمی تومان، هزار 7۰ رشت بازار در ممتاز هاشمی کیلو هر حاضر حال در

 یهاجبرن حوزه در همچنین است. شده گذاری قیمت نتوما هزار 35 صدری و تومان هزار 85 دودی صدری تومان،

 .رسد می فروش به تومان هزار 29 یک درجه پاکستانی برنج کیلو هر نیز خارجی

 و دهبیم  مبی  فروشبی  عمبده  قیمت به را مان برنج ما گفت: ایرنا خبرنگار به رشت در برنج بازار فروشندگان از یکی

 شبدن  گبران  دهند.می تناژ میزان به بار سفارش که هستند اصفهان نهمچو دیگر استانهای از مان مشتریان بیشتر

 .بخریم گرانتر نسبت همان به را محصول این باید ما چون ندارد صفی واحدهای برای نفعی برنج

 زانبه رو نوسبانات  و تالطبم  ببدلیل  شبد  مدعی بود، برداشته را خود برنج یهاقیمت برچسب که دیگری فروش برنج

 .گویدب مشتریان به حضوری را هاقیمت دهدمی ترجیح و کند نصب را جدید یهاقیمت دائما واندتنمی برنج قیمت

 را رنجبب  شبدن  گبران  هبای  زمزمه اینکه باوجود و کرد غافلگیر نیز را ما حتی برنج قیمت جهشی افزایش گفت: وی

 کبه  شبدم  متوجبه  یمهبا ببرنج  فروش از پس اما بفروشم را برنج قبلی خرید قیمت به توجه با داشتم بنا بودم شنیده

 .است شده کمتر بسیار نیز هستم فروشنده که من برای خرید قدرت که یافته افزایش انقدر قیمت

 واقعیت تا برنج تولید کاهش شایعه

 طبق که دانند یم برنج تولید کاهش بر مبنی شایعاتی را برنج قیمت افزایش بر اثرگذار عوامل از یکی رشت بازاریان

 از توگشبل  تبن  میلیون یک امسال گیالن کشاورزی جهاد گیاهی تولیدات بهبود معاونت امسال ماه شهریور گزارش

 .آید یم بدست آن از برنج خالص محصول تن هزار 75۰ حالت بهترین در که است شده برداشت گیالن شالیزارهای

 کبه  نچبه آ اسباس  ببر  گفت: ایرنا ارخبرنگ به است هم کشاورز نیز خود که رشت شالیکوبی کارخانجات از یکی مدیر

 .یافت کاهش برنج محصول تولید خشکسالی بدلیل امسال شده عنوان

 از یبانگین م طبور  به قبال مثال طور به یافت؛ کاهش درصد 45 تا 4۰ امسال برنج تولید داشت: اظهار سجودی ناصر

 ببرنج  مکیلبوگر  9۰۰ تا 8۰۰ بین امسال اما شد می برداشت برنج محصول تن 1.5 تا یک حدود شالیزار هکتار یک

 .است شده تولید

 کبه  مجبورنبد  د،شبو مبی  کسبب  برنج فروش طریق از شالیکار کشاورزان بیشتر اصلی درآمد اینکه بدلیل افزود: وی

 نیبز  حاضبر  حبال  در و بپردازند سال طول در را شان زندگی های هزینه بتوانند تا بفروشند را شان محصول بتدریج
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 داشته نگه خودشان خانواده برای که است میزانی مانده باقی آنچه و اند فروخته را شان محصول درصد 7۰ از بیش

 .کند ارتزاق آن از مردادماه یعنی محصول بعدی برداشت زمان تا

 برد نمی سود کسی

 رببازا  نایب  از کسبی  گفت: برنج قیمت افزایش سود درباره اشرفیه آستانه شهرستان کشاورزان از حسینی سیدموسی

 خواهد الدنب به را مصرف کاهش قیمت افزایش زیرا است. مقطعی باشد هم سودی اگر حتی و برد نواهد واقعی سود

  .گذارد یم اثر فروشنده حتی و دالل تا کشاورز از برنج بازار فعاالن تمامی بر نیز کننده مصرف کاهش و داشت

 از بسیاری کهبل یافته کاهش نیز محصول این مصرف نهات نه برنج قیمت افزایش با اخیر دهه چند طی داد: ادامه وی

 شباورزان ک از برخبی  تمایبل  عبدم  از ناشبی  انتبو مبی  را تولید کاهش حتی .انددهش خارج بازار این از نیز کشاورزان

 بشدت را آنها وشفر و است کرده مواجه رکود با نیز را برنج بازار کسبه نیز خرید میزان کاهش این بر عالوه دانست.

  .است داده کاهش

 برنج قیمت افزایش زا همه مدت بلند در یا گفت: نیز اشرفیه آستانه روز بازار مجاوز در برنج بازار فروشندگان از یکی

 نیبز  االن تبا  کبه  شبد  خواهبد  مبردم  سفره وارد ایرانی غیر برنج صادرات، صورت در اینکه یا و بینند می زیان ایرانی

 .انددهآور روی یرانیا غیر ای برنج مصرف به بسیاری

 همه برای باخت باخت

 ببرنج  مبده ع کشباورزان  اینکبه  به اشاره با گیالن کشاورزی جهاد سازمان کشاورزی صنایع و بازرگانی توسعه معاون

 واحد و بنکدار ر،دا کارخانه کشاورز، از اعم برنج فعاالن تمامی اگر گفت: فروشند، می برداشت زمان همان در را خود

 در و دهند تشکیل را استان نفری میلیون 2.5 جمعیت از نفر میلیون نیم و یک شان های خانواده حتسابا با صنفی

 مصبرف  نفبر  میلیبون  8۰ حبدود  کننبد،  تبامین  را خبود  معیشبت  محصبول  این از کشور در نفر میلیون پنج نهایت

 .نیست آنها نفع به برنج شدن گران که هستند کنندگانی
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 نفبع  ببه  مبدت  کوتاه در است ممکن بیفتد اتفاق برداشت هنگام در برنج شدن گران اگر :داد ادامه مقتدر زاده جواد

 بنابراین یافت، هدخوا افزایش نیز کارگر هزینه و نهاده همچون تولید هزینه آن بدنبال مدت بلند در اما باشد کشاورز

 .نیست ندارد، محصولی اینک هم که کشاورز برای سودی

 چبرا  اشتد نخواهد ای صرفه مدت بلند در نیز ها واسطه حتی فعاالن دیگر برای برنج شدن گران داشت: اظهار وی

 دیگر قیمت افزایش موجب است، گندم کنار در کشور مردم اصلی قوت که برنج ویهه به محصول هر شدن گران که

 زینبه ه آوردنبد  بوجبود  خبود  کبه  قیمتبی  افبزایش  ببرای  چرخه این در باید نیز آنها که دشومی کاالها و محصوالت

 .بپردازند دیگر خدمات و محصوالت از استفاده در را تریاضافه

 احتکارگران با مقابله برای استان قضایی و اجرایی ارشد مسئوالن اراده

 نماینبده  سبی عبا اسبدال  ارتباط همین در و شده برانگیز واکنش نیز استان ارشد مسئوالن بین برنج گرانی موضوع

 ابراز بازار در برنج گزاف قیمت از کنندگان، تولید و کشاورزان رضایت جلب ضرورت به اشاره با گیالن در دولت عالی

 مبردم  کار یپا جدی طور به مبنا، این بر رود نمی شاورزانک جیب به ،قیمت افزایش این سود :گفت و کرد ناراحتی

 .شود تهگرف ها استفاده سوء جلوی باید و نیست قبول قابل مردم معیشت و سفره به اندازی دست قطعا و هستیم

 وعوقب  از پیشبگیری  مدیریت شورای نشست در نیز گیالن استان دادگستری کل رئیس خلیلی حمزه االسالم حجت

 است رفتهگ صورت کشور در برنج کشت قبل سال از کمتر درصد 15 امسال اینکه به اشاره با استان دادگستری مجر

 سودجو فرادا توسط برنج احتکار اما است؛ برنج گرانی عوامل از یکی تورم افزایش و برنج کشت کاهش داشت: اظهار

 .درو می شمار به بازار در محلی یهابرنج قیمت نوسان اصلی عامل

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/01/31/3/157858613.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/01/31/3/157858613.jpg
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 از بسیاری قهذائ افزود: و کرد عنوان جامعه بر جبرانی قابل غیر خسارات آمدن وارد موجب را برنج کاشت کاهش وی

 .باشد آنان برای خوبی جایگزین اندتومین خارجی یهابرنج ورود و است متمایل ایرانی یهابرنج سمت به مردم

 ها کوبی برنج رب بیشتر هرچه نظارت راستای در انبار جامع هسامان شدن اجرایی بر تاکید با گیالن قضایی ارشد مقام

 دارد ظیفهو حاکمیت و است مردم زندگی اساسی اقالم از برنج کرد: تصریح ها انبار در برنج واردات شدن مشخص و

 .سازد برطرف را حوزه این در شده ایجاد نابسامانی

 کبه  متبی قی حباب و شوک گفت: و کرد عنوان کشور دیاقتصا نظام در اخالل را برنج احتکار خلیلی االسالم حجت

 ایبن  تمبامی  بایبد  بنبابراین  نموده مشکل دچار را مردم معیشت وضعیت است شده ایجاد کشور در محتکران توسط

 .شوند معرفی ها مجازات ترین شدید اعمال جهت قضایی دستگاه به و شده شناسایی محتکران

 دارد سبتقیم م تباثیر  اقالم سایر بر گندم گرانی همچون نآ گرانی و دارد قرار گندم کنار در که است محصولی برنج

 تعبادل  بتوانبد  ازنیب  تبامین  میبزان  به عرضه و دقیق یهانظارت با تا دارند انتظار زمین ایران و گیالن مردم بنابراین

 .نشوند متصرر وضعیت این از کنندگان مصرف و کنندگان تولید و داشته همراه به را قیمت

 خبر لینک

 

 

 8:17 ،14۰۰ بهمن 28 - ایرنا

 :ایران دولتی بازرگانی شرکت وفروش توزیع هماهنگی مدیرکل

 است سطح باالترین در شورک اساسی کاالهای راهبردی ذخایر 7-5

https://www.irna.ir/news/84650851/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84652999/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84652999/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 این به کشور ذخایر گاهچهیکرد: اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت وفروش توزیع هماهنگی مدیرکل - ایرنا - تهران

 .نداریم کشور راهبردی ذخایر خصوص در کمبودی گونههیچ و نبوده مقدار

 ببه  توجه اب گفت: ایران دولتی بازرگانی شرکت فروش و توزیع هماهنگی مدیرکل «براتعلی حجت» ایرنا، گزارش به

 در مباه دی بیسبتم  از وارداتبی  برنج توزیع اجرایی عملیات و اقدامات هاقیمت کنترل خصوص در دولت هایسیاست

 .دارد ادامه همچنان و شده آغاز کشور

 هبای شببکه  راختیبا  در دولبت  توسبط  وارداتبی  برنج تن هزار 17۰ مقدار تاکنون ماهدی ابتدای از اینکه اعالم با وی

 ماه پایان و نوروز مایا از بعد تا بازار در عرضه برای برنج تأمین افزود: قرارگرفته مردم دسترسی قابل و عرضه مختلف

 .دارد ادامه رمضان مبارک

 بقالب  در کشبور  امکانبات  و موجبودی  خصبوص  در ایران دولتی بازرگانی شرکت فروش و توزیع هماهنگی مدیرکل

 کمببودی  گونههیچ و نبوده مقدار این به کشور ذخایر گاههیچ داشت: اظهار خصوصی بخش و دولت راهبردی ذخایر

 .نداریم کشور ردیراهب ذخایر خصوص در

 وارد و ترخیص گمرک از خصوصی بخش توسط وارداتی برنج تن هزار 528 سال اول ماهه ۶ در همچنین افزود: وی

 .است شده توزیع شبکه

 .کرد اعالم تن هزار 9۰۰ حدود تاکنون را خصوص بخش توسط برنج ترخیص مجموع براتعلی

 هزار 2۰۰ و میلیون 3 کشور برنج سالیانه نیاز گفت: ایران یدولت بازرگانی شرکت فروش و توزیع هماهنگی مدیرکل

 و لیبون می یبک  واردات نیازمند و ایمداشته تولید کاهش درصد 1۰ حدود ما خشکسالی دلیل به امسال که است تن

 .ایمبوده برنج واردات تن هزار 4۰۰

https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/11/4/156387043.jpg?ts=1577007640148
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/06/11/4/156387043.jpg?ts=1577007640148
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 صبورت  در دولبت  گفبت:  کند دخالت بازار در مداوم صورت به که نیست این دولت اصلی سیاست اینکه بیان با وی

 .پرداخت خواهد کشور نیاز تأمین و بازار تنظیم به صحنه در حضور با نیاز

 خبر لینک

 

 

 1۰:29 ساعت 14۰۰ بهمن 27-اکوناایران

 است کشاورز از خرید نرخ از ترگران درصد 60 برنج قیمت 8-5

 دارد را یبت کیف باالترین که برنجی وضعیت، بهترین در کرد: تاکید اسالمی، شورای مجلس در بهشهر مردم نماینده

 دشومی عرضه زاربا در روزها این که قیمتی با و شده خریداری کشاورز از تومان هزار 35 کیلویی مازندران استان در

 .دارد چشمگیری اختالف

 

 و تاکیبد  یمتهبا ق کنتبرل  ضرورت بر بازار در برنج قیمت افزایش به اشاره با ایسنا، با گو و گفت در شریعتی غالمرضا

 گذاری نرخ کیفیت سطح اساس بر برنج دارد، برنج نوع به بستگی کشاورزان از شده خریداری برنج قیمت کرد: بیان

 از یشبتر ب درصبد  ۶۰ تقریببا  دشبو مبی  عرضه بازار در برنج امروز که قیمتی اما د،شومی خریداری کشاورز از و شده

 .است شده خریداری کشاورز از که است قیمتی

 است شده خریداری کشاورز از تومان هزار 35 حداکثر تومانی هزار 90 برنج

https://www.irna.ir/news/84652999/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.iranecona.ir/post/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 35 کیلویی نرخ اب مازندران استان در دارد را کیفیت باالترین که برنجی وضعیت، بهترین در کرد: اظهار ادامه در وی

 مصبرف  .دشبو یم عرضه تومان هزار 9۰ تا 8۰ کیلویی قیمت با بازار در اما د،شومی خریداری کشاورز از تومان هزار

 گونبه  به دبای دولت پس است معینی رقم نیز کشور در برنج تولید میزان است مشخص کامال کشور در برنج سالیانه

 بسبیار  دولبت  شنقب  اینجبا  در پس شود، برقرار جامعه نیاز و بازار در برنج عرضه بین تعادل که دکن یزیر برنامه ای

 .است مهم

 و ریبزی  هبرنامب  خصبوص  در خود وظیفه به باید دولتاینکه بیان با اسالمی، شورای مجلس در بهشهر مردم نماینده

 قیمت گرانی علل از یکی است، مردم سفره سیاسا کاالهای از گندم و برنج کند عمل بازار تنظیم برای دقیق نظارت

 را ردممب  سبفره  کبه  اسبت  دولبت  وظیفه کرد: تصریح و ذکر دولت سوی از دقیق ریزی برنامه و نظارت عدم را برنج

 تولیبد  ه،جامعب  مصبرف  ببین  باید شود، تر کوچک روز هر فراوان های تنش با مردم سفره ندهد اجازه و کرده تامین

 .شود برقرار عادلت برنج واردات و برنج

 و خریبداری  را ببرنج  پبایین  نبرخ  ببا  اندازنبد،  مبی  راه به ای عده که است بازی دالل دوم عامل کرد: تاکید شریعتی

 مبا  کننبد.  ینمب  عمل خود وظیفه به نیز نظارتی های دستگاه متاسفانه کنند. می عرضه بازار در قیمت برابر چندین

 کننده ولیدت سود و برنج فرآوری و تولید قیمت زند. می آسیب جامعه به و شده سیل به تبدیل کنیم رها هم را آب

 دقیق ظارتن اعمال با باید باشد، داشته جدی ورود موضوع این به باید تعزیرات است. مشخص کامال کننده عرضه و

 .شود گرفته گسیخته افسار قیمت افزایش جلوی و شده بریده دالالن دست

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 27-23:3۰- جوان خبرنگاران باشگاه

http://www.iranecona.ir/post/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 کرد؛ مطرح روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل

 را بازار در میوه قیمت رهاشدگی اجازه فروردین/ 15 تا اسفند 20 از عید شب میوه توزیع 9-5

 دهیمنمی

 رهاا  دهایم نمای  اجاازه  و شد خواهد توزیع فروردین 15 تا اسفند 20 از عید شب میوه گفت: فر قادری

 .آید وجود به بازار در قیمت شدگی

 گفتگوی برنامه در حضور با روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل فر قادری اسماعیل  -جوان خبرنگاران باشگاه

 :داد پاسخ زیر سواالت به خبری ویهه

 شود؟می توزیع قیمتی چه با و زمانی چه عید شب میوه

 ببا  تعامبل  در رببا  اولین برای امسال شد. خواهد توزیع ماه فروردین 15 تا اسفندماه 2۰ از عید شب میوه فر: قادری

 قبال پرت ببود.  خواهبد  هوشبمند  شببکه  در دیگبر  بخشبی  و میبادین  شبکه در میوه توزیع از بخشی میادین، سازمان

 هبزار  انزدهشب  ببا  حداکثر تومانی هزار پانصد و هزار 14 سیب و تومان هزار پانصد و هزار 1۶ تا 15 حداکثر 139۰۰

 .شودمی توزیع روستایی تعاونی سازمان به درصدی 3۰ سود با و تومان

 دارد؟ ابهام رساندید امضا به ماه بهمن 13 در که را پرتقالی قرارداد آیا

 تاکیبد  راردادق این در است. شده قید تومان 139۰۰ قیمت کنید مراجعه ماه دی 13 قرارداد مفاد به اگر فر: قادری

 شود. گهدارین باید ثابت قیمت با عید ایام در توزیع برای تاییروس تعاون سازمان کلید تحت عید شب میوه که شده

 .آید وجود به بازار در شدگی رها دهیمنمی اجازه ما

https://www.yjc.news/fa/news/8063324/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/8063324/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/8063324/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.yjc.news/fa/news/8063324/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
http://www.yjc.news/
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 کشبف  فرآینبد  قانون مجری عنوان به است. حمایت سازمان تشخیص مرجع و شده تعیین هاقیمت آنالیز، اساس بر

 شخصی تصور به بنده است ماه بهمن 27 امروز رسیم.می ثابت قیمت به اسفندماه بیست روز شود.می انجام قیمت

 14 تبا  11 توسبط م طور به استاندارد و کیفیت فاقد تامسون پرتقال کردم. مراجعه بار تره و میوه میادین از یکی به

 ببه  ومبان ت 2۰۰ و هبزار  12 چین دست قرمز سیب و نو سال به مانده روز 35 امروز رسید.می فروش به تومان هزار

 .رسدیم فروش

 است؟ متفاوت بازار کف قیمت با قرارداد قیمت چرا

 هبا سبتگاه د نماینبدگان  حضور با باید ایران راهبردی کمیته و گذاریقیمت عالی شورای مصوبه اساس بر فر: قادری

 اسبتان  سبه  و سبیب  کننبده  تولیبد  اسبتان  5 از است. موجود مستندات و صورتجلسات طوریکه به شد می تشکیل

 .کنند اعالم را خودشان یهاقیمت میانگین تا کردیم درخواست پرتقال تولیدکننده وانعن به شمالی

 کبه  لیجبدو  اسباس  ببر  پرتقبال  قیمبت  و کردند همت امر این به بازار تنظیم هایکارگروه و شده تعیین هایاستان

 .است رسیده تایید به شده تنظیم

 ببه  مبا  اسبت.  تومان 85۰۰ گلستان استان در و تومان 75۰۰ حدود مازندران استان در پرتقال بهای قیمت متوسط

 .رسیم می یکی درجه میوه پایه قیمت

 امنیت اینیازه پاسخگوی تنها اساس این است.بر کشاورزی جهاد وزارت عهده به توزیع و تولید هایمسئولیت همه

 .است کشاورزی جهاد وزیر شخص و جهاد وزارت آنها های سفره و مردم غذایی

 در و شبد  تاسبیس  اسبالمی  شبورای  مجلبس  اساسی قانون طبق کشاورزی اساسی محصوالت گذاری تقیم شورای

 ایبن  کبه  دشب  مصبوب  سال پایانی ایام در عید شب میوه توزیع و تامین خرید، نحوه دستورالعمل ماه آبان 29 تاریخ

 ببه  تبا  کنبد مبی  مکلف ییروستا تعاونی مرکزی سازمان عنوان به را ما که است هایی نامه شیوه حاوی دستورالعمل

 .باشیم داشته راستا این در ای ویهه اهتمام مجری عنوان

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8063324/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
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 14۰۰ بهمن 27-19:49- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 تهران در مرغ تن 1400 حدود روزانه توزیع 10-5

 .داد خبر تهران استان در مرغ تن 1400 تا 1300 روزانه توزیع از گوشتی مرغداران اتحادیه مشاور

 از بیش و تهران در مرغ تن 14۰۰ حدود روزانه گفت: سروستانی کمالی علی محمد آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 عرضه در کمبودی اخیر های ماه در ریزی جوجه مناسب روند به توجه با و دشومی عرضه کشور در مرغ تن هزار 7

 .نداریم مرغ

 و است هگرفت صورت ریزی جوجه قطعه میلیون 135 ماه دی و قطعه میلیون 13۰ آذر در سماصط سامانه بنابرآمار

 .برسد قطعه میلیون 13۰ باالی به بهمن ریزی جوجه که دشومی برآورد

 دام امبور  پشبتیبانی  از هبا  اسبتان  برخبی  در مبرغ  تولیبد  افزایش به توجه با گفت: گوشتی مرغداران اتحادیه مشاور

 مبرغ  تخبم  واردات جلوی تولید پایداری منظور به و کند اقدام مرغ مازاد آوری معج به نسبت که کردیم درخواست

 .بگیرد را دار نطفه

 هبزار  29 مبر ک با مرغ ران تومان، هزار 32 تا هزار 29 مرغ کیلو هر قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 38 تبا  35 بازو و تومان هزار ۶5 فیله تومان، زاره ۶۰ تا هزار 58 سینه تومان، هزار 48 تا هزار 45 ران ساق تومان،

 .دارد فاصله کمی بندی قطعه مصوب نرخ با که است تومان هزار

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8063148/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%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
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8063148/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%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
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 14۰۰ بهمن 27-18:3۶- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 دارد ادامه رمضان ماه پایان تا برنج توزیع 11-5

 در دولات  هایسیاست به هتوج با گفت: ایران دولتی بازرگانی شرکت فروش و توزیع هماهنگی مدیرکل

 ادامه همچنان و شده آغاز ماه دی بیستم از وارداتی برنج توزیع اجرایی عملیات هاقیمت کنترل خصوص

 .دارد

 در دولبت  توسط تیواردا برنج تن هزار 17۰ مقدار تاکنون ماه دی از گفت: براتعلی حجت  -جوان خبرنگاران باشگاه

 ایبام  از بعد تا بازار در عرضه برای برنج تامین که گرفته قرار مردم دسترسی قابل و عرضه مختلف هایشبکه اختیار

 .دارد ادامه رمضان مبارک ماه پایان و نوروز

 و ودهنبب  مقبدار  ایبن  ببه  کشبور  ذخبایر  هیچگاه دولتی، بازرگانی شرکت فروش و توزیع هماهنگی مدیرکل گفته به

 .نداریم کشور راهبردی ذخایر خصوص در کمبودی گونههیچ

 شده عتوزی شبکه وارد و ترخیص گمرک از خصوصی بخش توسط وارداتی برنج تن هزار 528 سال، اول ماهه ۶ در 

 .است بوده تن هزار 9۰۰ حدود تاکنون خصوص بخش توسط برنج ترخیص مجموع است.

 درصبد  1۰ حبدود  ببرنج  تولید خشکسالی دلیل به امسال که است تن هزار 2۰۰ و میلیون 3 کشور برنج ساالنه نیاز

 .ایمبوده برنج واردات تن هزار 4۰۰ و میلیون 1 واردات نیازمند و یافت

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8063143/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8063143/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 14۰۰ بهمن 27-14:45- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 است گرانفروشی تومان هزار 2 نرخ به مرغ تخم هر فروش 12-5

 هزار 19 مرغداری درب مرغ تخم کیلو هر کنونی قیمت گفت: گذار تخم مرغ اتحادیه مدیره هیئت رئیس

 .است تومان هزار 38 ای شانه معادل تومان

 واردات ببه  نیبازی  مصبرف،  مبازاد  و تولید مساعد شرایط به توجه با گفت: پور نبی آقای  -جوان خبرنگاران باشگاه

 هبر  ببه  حاضرند ها تشکل مرغ، تخم کیلو هر برای تومان 3۰۰ و هزار 18 مصوب نرخ به توجه با نداریم. مرغ تخم

 .بگذارند اختیارشان در مرغ تخم دارند، نیاز میادین که میزانی

 گفتبه  طبق که رسدمی خود اوج به بهمن در مرغ تخم قیمت ها،فروشی شیرینی سوی زا تقاضا ازدیاد به توجه با

 .باشد نداشته چندانی نوسان قیمت تا شده موجب تولید مساعد شرایط تولیدکنندگان،

 و هبزار  2 گذشبته  هبای سبال  که حالی در شود،می تولید کشور در مرغ تخم تن هزار 3 باالی روزانه گفت: پور نبی

 .بود تن 8۰۰ و هزار 2 تا 7۰۰

 مبرغ  تخبم  واردات که است آن از حاکی هاشنیده تهران، استان گذار تخم مرغ اتحادیه مدیره هیئت رئیس گفته به

 ببازار  رد کمببودی  طرفبی  از و نیست خرید برای تقاضایی پایین، کیفیت سبب به که حالی در است، انجام حال در

 .نداریم داخل

https://www.yjc.news/fa/news/8061315/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.yjc.news/
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 فروشی خرده هایمغازه در تومان 23۰۰ تا 18۰۰ نرخ با مرغ تخم عدد هر که دهدمی اننش بازار سطح از هابررسی

 .است گرانفروشی امر این گذار تخم مرغ اتحادیه رئیس گفته طبق که شودمی عرضه

 ببه  بایبد  تومبان  هبزار  43 حبداکثر  مرغ تخم شانه هر که چرا کنند؛ برخورد گرانفروشی با باید مسئول هایدستگاه

 .برسد کننده صرفم دست

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 27-۰9:23- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کاال؛ روی کارخانه قیمت درج طرح اجرای با

 شدند ارزان کاال قلم هزار 2 13-5

 تولیدکننادگان  قیمات  درج طرح مشمول تاکنون که کاالیی قلم هزار 7 از گفت: حمایت سازمان رئیس

 .است داشته درصدی 65 تا 5 قیمتی کاهش آن قلم 2000 ،انددهش

 ایبن  اجرای از پس تومان هزار 15 حدود از نوشابه قیمت مثال طور به گفت: تابش عباس  -جوان خبرنگاران باشگاه

 اگبر  و اسبت  رسبیده  تومان 95۰۰ اکنون و تومان هزار 1۰ حدود به سپس و تومان هزار 11 حدود به ابتدا در طرح

 هر در فقط لذا است شده تومان 35۰ و هزار 12 حدود آن کننده مصرف قیمت کنیم محاسبه را آن سود درصد 3۰

 .شودمی کننده مصرف نفع به تومان 35۰۰ حدود نوشابه

https://www.yjc.news/fa/news/8061315/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.yjc.news/fa/news/8062361/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 مجباز  درصد 2۰ ای سرمایه هایکاال در و درصد 3۰ مصرفی هایکاال در کننده توزیع گفت: حمایت سازمان رئیس

 .است قیمت افزایش به

 خریبد  پروسبه  در حمایبت  سبازمان  امسال است تومان هزار 75 کیلویی بازار کف در برنج قیمت گفت: مسئول این 

 ۶5 اتب  5 کباهش  حمایبت  سبازمان  بینبی  پیش دارد قرار روستایی تعاون عهده به این و نیست عید شب میوه گران

 .شودمی بسته هاقیمت افزایش برای دالالن دست و است طرح این اجرای با بازار در هاقیمت درصدی

 باید نیز ندهکن توزیع اساس این بر است. کرده آغاز را اقالمی روی کارخانه قیمت درج طرح فاز سه در صمت وزارت

 رویبت  با یزن مردم کند. درج کاالها قفسه روی توزیع هنگام در را سود و ها هزینه سایر درصدی 3۰ تا 1۰ احتساب

 .کنند گزارش حمایت سازمان به را گرانفروشی انندتومی کاال عرضه قیمت و کارخانه قیمت

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۶-13:48- جوان رنگارانخب باشگاه

 

 شد اعالم سبزیجات و میوه صوبم نرخ 14-5

 قیمات  مبتالیاان،  تعاداد  افزایش و کرونا جدید پیک شیوع با گفت: تهران سبزی و میوه اتحادیه رئیس

 .است داشته نوساناتی بازار در لیموشیرین و شلغم

https://www.yjc.news/fa/news/8062361/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8061339/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 و تومبان  هبزار  21 تا هزار 12 مرکزی میدان در شلغم کیلو هر نیکنو قیمت گفت: کارگر  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است تومان هزار 25 تا هزار 1۶ لیموشیرین

 مشلغ و پرتقال لیموشیرین، خرید برای تقاضا افزایش و کرونا ویروس به مبتالیان تعداد افزایش با اخیر روزهای طی

 ببه  قیمت ری،بیما شدن فروکش با و است مقطعی لتهاباتا این مسئوالن گفته بنابر که شد روبرو نوساناتی با قیمت

 .گردد می باز خود سابق روال

 و اسبت  اذبکب  ها مغازه در تومان هزار 35 و 3۰ قیمت با شلغم عرضه تهران، سبزی و میوه اتحادیه رئیس گفته به

 .هستند سود درصد 35 حداکثر لحاظ به مجاز رسمی فاکتور مبنای بر داران مغازه

 هبزار  45 تا هزار 29 لیموشیرین تومان، هزار 4۰ تا 3۰ شلغم کیلو هر قیمت که دهدمی نشان میدانی یها گزارش

 پرتقبال  مبان، تو هبزار  25 تا هزار 18 جنوب خونی پرتقال تومان، هزار 24 تا هزار 17 شمال تامسون پرتقال تومان،

 2۰ تبا  هبزار  1۰ آبگیبری  پرتقال و تومان هزار 4۰ تا هزار 3۰ ناول پرتقال تومان، هزار 25 تا هزار 17 شمال خونی

 .است داشته نوساناتی اخیر های هفته به نسبت که بوده تومان هزار

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 25-19:41- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد اعالم بندیقطعه مرغ قیمت 15-5

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8061339/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8061496/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 .کرد ابالغ را شده بندیبسته و بندیقطعه مرغ قیمت کشاورزی، جهاد وزارت بازرگانی توسعه معاونت

 بندیقطعه مرغ مصوب قیمت اساسی، هایکاال قیمت کنترل بر مبنی ولتد سیاست طبق  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .شد اعالم کنندگان مصرف برای تکه( 4) شده بندیبسته و

 و نیست واقعی شود،می توزیع بازار در که بندی قطعه گوشت یا مرغ قیمت بود گفته بهمن 17 کشاورزی جهاد وزیر

 .دشومی اعالم فتهه این صنف اعضای برای منطقی و مناسب قیمت

 اعبالم  هبای قیمت رعایت به موظف ابالغ، تاریخ از مرغ بندیبسته و بندیقطعه هایشرکت و صنفی هایواحد کلیه

 گذشته همچون بندیبسته و بندیقطعه در دامپزشکی سازمان بهداشتی الزامات کلیه رعایت همچنین هستند. شده

 .است الزامی

 تحبت  هبای واحبد  کلیبه  ببه  را هاقیمت این رعایت پروتئینی مواد و گوشت ندیببسته صنعت انجمن است مقتضی

 .کند ابالغ انجمن پوشش

 است؛ ذیل شرح به تکه( 4) شده بندیقطعه مرغ قیمت

 محصول نوع ردیف
 کننده مصرف قیمت

 کیلوگرم( )ریال/

 417۰۰۰ شده کمرگیری پوست بدون ران 1

 5۰4۶5۰ پوست بدون بااستخوان سینه 2

 3185۰۰ )بازو( کتف 3

 4۰25۰۰ بال 4

 1525۰۰ گردن 5

 473۰۰۰ پوست بدون سینه و ران مخلوط ۶

 351۰۰۰ کتف و بال مخلوط 7

 خبر لینک

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8061496/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 14۰۰ بهمن 24-21:32- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 بازار در تعادل ایجاد برای تومانی هزار 20 منجمد مرغ توزیع 16-5

 در ارباز گرم، مرغ کنار در مصوب نرخ با منجمد مرغ توزیع به توجه با گفت: ماهی و پرنده اتحادیه رئیس

 .برد می سر به آرامش

 ببازار  در تومبان  هزار 2۰ مصوب قیمت با سیعو سطح در منجمد مرغ گفت: خانی یوسف  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .کندمی کمک هاقیمت در تعادل ایجاد به امر این و دشومی عرضه

 عرضبه  ها ازهمغ در تومان هزار 31 مصوب نرخ با گرم مرغ کیلو هر اکنون هم ماهی و پرنده اتحادیه رئیس گفته به

 .ندارد وجود توزیع در مشکلی و دشومی

 جهباد  وزیر دهوع طبق بود قرار منطقی، نرخ از باالتر بندی قطعه مرغ عرضه بر مبنی مکرر های اعتراض به توجه با

 شود عالما مصوب های نرخ و گیرد صورت گذشته هفته پایان تا واقعی هزینه براساس بندی قطعه مرغ قیمت اصالح

 .تاس نشده ابالغ اصالحی های نرخ تاکنون ماهی و پرنده اتحادیه رئیس گفته به که

 هبزار  31 اتب  هزار 29 مرغ ران تومان، هزار 32 تا 28 مرغ کیلو هر قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 .است تومان هزار ۶9 تا ۶۶ فیله و تومان هزار ۶4 تا 58 سینه تومان،

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8060429/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8060429/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%AF-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 14۰۰ بهمن 28-12:45-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 شودمی محاسبه کارخانه درب قیمت با هاکاال مالیات 17-5

 ارخانهک درب کاال قیمت تولیدی، واحد مالیات محاسبه مبنای گفت: ایران اصناف اتاق رئیسه هیات عضو

 اختپرد عدد، همان براساس که است ملزم دهد، افزایش را نهایی محصول قیمت تولیدکننده اگر و است

 .باشد داشته مالیات

 است همراه مشکالتی با واقع در کننده تولید قیمت درج طرح اجرای گفت: بنانهاد محمود  -جوان خبرنگاران باشگاه

 و حمل هزینه احتساب با کشور نقاط در ایران مسافت به توجه با کاالیی هر قیمت ولی هستیم، آن رفع پی در که

 کننده مصرف قیمت حداکثر .شود گرفته نظر در مردم به کاال فروش در موضوع این باید و است متفاوت نقل

 هایکاال مورد در کننده مصرف قیمت حداکثر و کاال آن نندهک تولید قیمت از بیشتر درصد 2۰ مصرفی هایکاال

 .است شده تعیین کشور نقاط اقصی در کاال آن کننده تولید قیمت از بیشتر درصد 3۰ ایسرمایه

 به ولیدکنندهت قیمت جدید طرح در اما شود، برداشته کاال روی از کننده مصرف قیمت بود قرار قدیمی طرح در

 فاکتور عنیم به کاال روی تولیدکننده قیمت درج جدید طرح در و شودمی درج کاال روی هکنند مصرف قیمت جای

 .نیست نیازی کننده عرضه از فاکتوری دیگر و است خرید

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8059687/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8059687/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 14۰۰ بهمن 29-۰۰:29-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شودمی کنترل هوشمند توزیع با برنج بازار کرد/ گران را برنج گری،واسطه و تولید کاهش 18-5

 بارای  داخلی و وارداتی برنج هوشمند توزیع سیاست که داشته نوساناتی اخیر های هفته طی برنج بازار

 .است شده اجرایی هاقیمت کنترل

 وزارت نمسبئوال  و صبنفی  فعباالن  کبه  رسید خود اوج هب افزایشی روند استمرار با برنج قیمت اخیر های هفته طی

 .دانند می اتفاق این اصلی علت را دالالن توسط شمالی های استان در برنج احتکار جهاد

 هباد ج وزارت ببرنج،  و زمینبی  سبیب  قرمبز،  گوشبت  جملبه  از اساسبی  کاالهای از بسیاری قیمت نوسان به توجه با

 رضبه ع اسباس  ببراین  اسبت.  گرفتبه  کار به قیمت مدیریت و بازار نترلک برای را هوشمند توزیع سیاست کشاورزی

 .برسد آرامش به بازار راهکار این با رود می امید که شده آغاز بهمن 17 از برنج هوشمند

 یافتبه  ایشافبز  خشکسالی شرایط از ناشی تولید درصدی 3۰ تا 2۰ کاهش بهانه به تهران بازار در برنج قیمت گرچه

 ببر  بایبد  ادخبرد  از عرضه کاهش با را خود اثر تولید افت این که معتقدند کشاورزی بخش درکارانان دست اما است،

 .نداریم عرضه بحث در مشکلی اکنون هم که چرا گذاشتمی بازار

 بازار کنترل برای گامی برنج هوشمند توزیع

 مصبوبه  سبراسا گفت: وستاییر تعاون مرکزی سازمان ارتباطات مرکز رئیس و مشاور عربشاهی جاوید علیرضا آقای

 تنظبیم  ایراسبت  در هاشمی و فجر شیرودی، هندی، پاکستانی، تایلندی، برنج هوشمند توزیع غذایی امنیت قرارگاه

 .دشومی انجام مصوب نرخ با بازار

https://www.yjc.news/fa/news/8063328/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 هزار 2۰ نیپاکستا تومان، 5۰۰ و هزار 12 را هوشمند های سامانه طریق از تایلندی برنج کیلو هر عرضه قیمت وی

 اعبالم  نتومبا  هبزار  5۶ را هاشبمی  و هزار 3۶ فجر هزار، 42 شیرودی تومان، 5۰۰ و هزار 18 هندی تومان، 5۰۰ و

 .کرد

 موبایل شماره ره ازای به منازل، در برنج کردن انبار از جلوگیری برای روستایی، تعاون سازمان مسئوالن گفته طبق

 .شودمی عرضه برنج گرم کیلو 1۰ ماهانه سفارش، برای

 طبور  ببه  تاسب  استان هر نیاز فراخور به شیرودی و هندی پاکستانی، تایلندی، برنج هوشمند توزیع گفت: عربشاهی

 .است انجام حال در یزد و تهران های استان در فجر برنج و تهران شهر در شمیهابرنج عرضه مثال

 تومان هزار 77 تا 43 طارم برنج کیلو هر قیمت

 گرانی ارجی،خ و ایرانی برنج مناسب ذخایر به توجه با گفت: غذایی مواد بنکداران دیهاتحا دبیرکل حسنی قاسمعلی

 .دادند افزایش را قیمت شمال دالالن تنها و ندارد کمبود به ارتباطی هیچ اخیر های

 همغباز  و اسبت  شبمال  فروشبندگان  طلبی فرصت و سودجویی از ناشی گرانفروشی و کاذب یهاقیمت وی، گفته به

 .ندارد گذاری قیمت در دخالتی ها استان سایر و هرانت داران

 ببرنج  ومبان، ت هبزار  9۰ تبا  هبزار  57 از ایرانی برنج کیلو هر کنونی قیمت که دهدمی نشان بازار سطح از ها بررسی

 اخیبر  روزهای هب نسبت که هبود تومان هزار 35 تا هزار 3۰ از پاکستانی برنج و تومان هزار 33 تا هزار 28 از هندی

  .است نداشته محسوسی تغییر

 نقبل  و حمل و کارگری های هزینه کود، سموم، قیمت افزایش و برنج تولید درصدی 3۰ تا 2۰ کاهش حسنی آقای

 .دانست بازار در برنج گرانی اصلی علت را

 29 تبا  هبزار  23 را هبا  فروشی عمده در پاکستانی برنج کیلو هر کنونی قیمت غذایی مواد بنکداران اتحادیه دبیرکل

 .کرد اعالم تومان هزار 77 تا هزار 43 ایرانی و تومان هزار 29 تا هزار 23 هندی تومان، هزار

 ندارد تولید کاهش به ارتباطی برنج بازار التهابات
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 را دخبو  محصوالت انندتومی کشاورزان کشاورزی، بخش در گفت: کشاورزی صنفی نظام مشاور خاکزاد جواد محمد

 و خریداری شاورزک از را محصول ای واسطه اگر اما نیست، احتکار معنای به امر این که کنند رضهع بازار در مرور به

 .کند برخورد باید صنفی نظام قانون با مطابق دولت نکند، عرضه بازار به

 گرانبی  یبل دال از یکی را شمالی های استان در داللی شبکه توسط داخلی برنج احتکار جهاد وزارت مسئوالن گرچه

 یبا  کشباورز  انبار در برنج احتکار بررسی که معتقدند کشاورزی بخش اندکاران دست از بسیاری اما کنند، می رحمط

 این شمال ایه کارخانه برنج انبارهای در انتومین فعلی شرایط در که است الزم های زیرساخت ایجاد نیازمند دالل

 .کرد جدا یکدیگر از را موضوع 2

 درصدی 3۰ تا 2۰ کاهش که چرا ندارد تولید کمبود به ارتباطی تهران بازار در برنج نونیک های گرانی وی، گفته به

 .بود تماما روبه داخل محصول عرضه که گذاشت می بازار بر باید آینده سال تیر و خرداد در را خود اثر تولید

 و أمینتب  در خشکسالی یطشرا از ناشی تولید درصدی 3۰ تا 2۰ کاهش بود گفته کشاورزی جهاد وزیر این از پیش

 .است گذاشته بسزایی تأثیر محصول عرضه

 دولت روشی،ف خرده در تومان هزار 1۰۰ و 9۰ نرخ با طارم عرضه به توجه با کشاورزی، صنفی نظام مشاور گفته به

 یداپ را ارباز به کننده عرضه و کشاورز توسط محصول فروشنده بین اختالف باید کننده مصرف به فشار کاهش برای

 .کند برخورد صنفی نظام قانون برابر سپس و شود شناسایی افراد این که آورد بوجود مکانیزمی و کند

 کبه  چرا ندارد ودکمب به ارتباطی تهران بازار با شمالی های استان برنج تومانی هزار 3۰ تا 2۰ اختالف گفت: خاکزاد

 وسبان ن تهبران  در پرمحصبول  یهبا برنج قیمت لیکهدرحا ،بوده هاشمی و محلیطارم های رقم بر تنها تولید کاهش

 .است داشته

 دهدمی رخ اساسی کاالهای قیمت در هاییجهش تقاضا، افزایش با سال پایانی ایام به رسیدن با سال هر روال طبق

 .برسد تعادل به اساسی کاالهای بازار هوشمند توزیع سیاست اتخاذ با رودمی انتظار که

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8063328/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 14۰۰ بهمن 3۰-18:3۶ -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ مطرح صمت وزیر

 کاال قلم هزار 7 حدود برای تولیدکننده قیمت درج 19-5

 روش این با که اندشده تولیدکننده قیمت درج مشمول تاکنون کاال قلم هزار 7 حدود گفت: امین فاطمی

 .آیدمی وجود به قیمتی سازیشفاف

 کباال،  روی تولیدکننبده  قیمبت  درج طبرح  اجبرای  اول مرحله در گفت: امین فاطمی رضا - جوان خبرنگاران باشگاه

 .انددهش کننده تولید قیمت درج مشمول کاال قلم چهارهزار حدود بعدی مرحله در و هزار سه حدود

 جامع امانهس در شده ثبت هایفاکتور طریق از هاشگاهفرو ورودی تا کارخانه درب از هاکاال قیمت گفت: صمت وزیر

 شود(می داده کدملی با شخص به )چون الستیک برای نیز نهایی کننده مصرف تا مغازه از و شودمی کنترل تجارت

 قیمبت  جدر پبروژه  نیبز  نهبایی  کننبده  مصبرف  به هافروشگاه از هاکاال قیمت رصد و کنترل برای است. کنترل قابل

 فروشبنده  و کنبد مبی  درج کباال  روی بر را افزوده( ارزش )با شده تمام قیمت تولیدکننده ایم،گذاشته را ندهتولیدکن

 این با .دهد قرار خریداران دید معرض در فروشگاهی هایقفسه روی بر را کننده( )مصرف نهایی قیمت است موظف

 ایسبرمایه  هبای کباال  ببرای  و درصبد  3۰ ثرحداک مصرفی هایکاال برای آید،می وجود به قیمتی سازی شفاف روش

 مشبکالت  و کننبد مبی  نظبارت  ببازار  ببر  نباظر  عنبوان  به مردم شود،می لحاظ توزیع مجاز هزینه درصد 2۰ حداکثر

 .داد خواهند اطالع 124 سامانه به را احتمالی

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8065588/%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.yjc.news/fa/news/8065588/%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
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 14۰۰ بهمن 3۰-۰7:45 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 دشومی آغاز اسفند 20 از میوه اینترنتی توزیع 20-5

 در عیاد  شاب  میاوه  اینترنتای  عرضه از روستایی تعاون مرکزی سازمان ارتباطات مرکز رئیس و مشاور

 .داد خبر ها استان تمامی

 و باازار  تنظایم  برای که شد مقرر غذایی امنیت قرارگاه مصوبه براساس گفت: عربشاهی  -جوان خبرنگاران باشگاه

 توجبه  با گیرد. قرار کار دستور در اسفند 2۰ از عید شب میوه درصد 5۰اینترنتی توزیع غیرضرور هایواسطه حذف

 .شودمی انجام ارباز تنظیم سیب و پرتقال توزیع استان هر نیاز به

 ازاربب  نبرخ  از کمتبر  درصبد  3۰ حداقل عید شب میوه قیمت روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل گفته بنابر

 .بود خواهد

 .دارد ادامه فروردین 15 تا عید شب میوه اینترنتی عرضه گفت: عربشاهی

 نتب  هبزار  5۰ و سیب تن هزار 5۰ خریداری امکان استراتهیک محصوالت گذاری قیمت شورای تصمیمات اساس بر

 بحبث  رد دولبت  ورود به نیازی که معتقدند تولید مساعد شرایط سبب به خصوصی بخش فعاالن دارد. وجود پرتقال

 .دارد بر در مالی هزینه تنها امر این و نیست بازار تنظیم

 خبر لینک

 

https://www.yjc.news/fa/news/8061421/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8061421/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 1۶:38 ،14۰۰ بهمن 3۰ - ایرنا

 شد توزیع جنوبی خراسان در بازار تنظیم برنج تن 775 و هزار 21-5

 

 و هبزار  ،بهمبن  28 تبا  امسبال  مهر ابتدای از گفت: جنوبی نخراسا کشاورزی جهاد سازمان رییس - ایرنا - بیرجند

 .است توزیع حال در اکنون نیز تن 545 و شده توزیع استان این در بازار تنظیم برنج تن 775

 مهر ابتدای زا بازار تنظیم برنج توزیع افزود: بازار تنظیم با مرتبط مباحث خبری نشست در شنبه روز جعفری مهدی

 .شد توزیع برنج تن 5۰۰ نخست لهمرح در و شد آغاز

 سهمیه و تن 3۰۰ دی در چهارم مرحله تن، 25۰ سوم( )مرحله آذر برنج، تن 5۰۰ دوم( )مرحله ماه آبان گفت: وی

 .شودمی توزیع جاری هفته تن 375 و است شده توزیع تن 375 که بوده برنج تن 75۰ ماه بهمن پنجم مرحله

 برنج زادما سهمیه اختصاص درخواست رمضان ماه برای اینکه بیان با نوبیج خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 و هبزار  11 رمکیلوگ هر تایلندی نوع از کنندهمصرف برای بازار تنظیم برنج قیمت داشت: اظهار شده داده استان به

 .است تومان هزار 24 هندی برنج و تومان 5۰۰

 معیشتی سبد وانعن تحت هندی برنج تن 15۰ افزود: نداریم بازار یمتنظ پاکستانی برنج اکنون اینکه به اشاره با وی

 .است شده داده اتکا هایفروشگاه به هندی برنج تن 135 و گرفته قرار حمایتی نهادهای اختیار در

 شبکر  تبن  175 حاضبر  حال در کرد: تصریح میوه و شکر گوشت، جمله از بازار تنظیم اقالم سایر به اشاره با جعفری

 .است توزیع حال در زنبورداران شکر تن 8۶ و صنعت و صنف شکر تن 15۰ ،خانوار

 .است تومان 23۰ و هزار 15 خانوار مصرف برای شکر قیمت اکنون و نداشتیم شکر تخصیص این از قبل گفت: وی

https://www.irna.ir/news/84655537/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B7%DB%B5-%D8%AA%D9%86-%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-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/4/169473003.jpg?ts=1645271968830
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/4/169473003.jpg?ts=1645271968830


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

۶5 nrc.com/index.phphttp://aw  

 ناکنبو  و شده توزیع منجمد مرغ تن 1۰۰ اول مرحله در شد: یادآور جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .است شده تعیین تومان هزار 2۰ کیلوگرم هر قیمت که است توزیع حال در منجمد مرغ تن 4۰

 ببرای  تومبان  هبزار  1۰7 کیلبوگرم  هبر  ازای ببه  ببازار  تنظبیم  منجمبد  گوسباله  گوشبت  سبهمیه  تن 4۰ افزود: وی

 .است توزیع حال در که شده ابالغ استان به کنندهمصرف

 مصبرف  تبن  4۰ میزان این از داشت: اظهار جنوبی خراسان در مرغ گوشت تن 15۰ روزانه تولید به اشاره با جعفری

 .شودیم ارسال یزد و رضوی خراسان کرمان، بلوچستان، و سیستان هایاستان به که است مازاد تن 11۰ و استان

 تبن  ۶۰ و عتوزیب  اسبتان  در تن 3۰ که شودمی تولید استان این در مرغ تخم تن 9۰ روزانه همچنین کرد: بیان وی

 .شودمی ارسال مذکور استان چهار به دیگر

 راسباس ب و نداریم استان در مشکلی مرغ تخم و مرغ حوزه در گفت: جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 .است پُر گوشت و مرغ از استان هایسردخانه تمامی استاندار، دستور و تاکید

 کشبور  بازار تنظیم ستاد مصوبه براساس هاقیمت تمامی کرد: تصریح اناست در بازار تنظیم اقالم قیمت مورد در وی

 2 هبا ناستا سایر به نسبت است تولیدکننده که جنوبی خراسان در مرغ گوشت حتی است، یکسان هااستان همه در

 .است بوده کمتر تومان هزار

 سبطح  در عرضبه  قیمبت  کبرد:  بیبان  ناسبتا  مرکز در امروز از برنج و مرغ شکر، اینترنتی عرضه به اشاره با جعفری

 .کنند مراجعه www.postsam.ir نشانی به اینترنتی خرید برای توانندمی مردم و است مشخص هافروشگاه

 .است توزیع حال در استان سطح در روغن انواع تن 724 حاضر حال در گفت: وی

 و رصبد  رمنظبو  ببه  ببازار  همیباران  وانعنب  با ناظر 19۰ اخیرا افزود: جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 اسبت  شبده  امانج استان در بازرسی مورد 184 و هزار 19 ماه بهمن 28 تا آذر 1۰ از و اندشده عمل وارد ساماندهی

 .شد اعالم 124 خبری ستاد به تخلف مورد 825 و هزار مدت این در مچنینه
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 عزیبرات ت ببه  شبده  معرفی تخلفات ریالی ارزش ت:گف است شده اخذ تعهد صنفی واحد ۶82 برای اینکه بیان با وی

 فروشیکم هزمین در و نان و آرد حوزه در تعزیرات به شده معرفی تخلف بیشترین و است ریال میلیارد 58 حکومتی

 .است بوده پخت ساعت نکردن رعایت و

 .است شده شناسایی لفتخ ریال میلیون 1۰۰ نیز شبکه از خارج کاال عرضه و اختفا زمینه در داشت: اظهار جعفری

 طیبور،  و دام هبای نهباده  کشباورزی،  سبموم  کننبدگان توزیع ها،نانوایی بار، تره و میوه میادین روزبازارها، گفت: وی

 خبوراک  تولیبد  هایکارخانه تبدیلی، صنایع ها،سردخانه ها،کشتارگاه انبارها، کشاورزی، محصوالت اساسی، کاالهای

 .است بازرسی و نظارت مورد مراکزی جمله از آرد تولیدی واحدهای و دام

 هبای دسبتگاه  با کشاورزی جهاد مشترک هایگشت همچنین افزود: جنوبی خراسان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 و دام امبور  تمعاونب  اصبناف،  اتاق استان، مرکز نانوایان اتحادیه دامپزشکی، حکومتی، تعزیرات شامل همکار اجرایی

 .شودمی انجام اناست اقتصادی امنیت پلیس

 جنبوب  سبیا والن پرتقبال  جز که شود خریداری میوه تن 8۰۰ باید نوروز برای گفت: عید شب میوه تامین درباره وی

 ودموجب  اسبتان  انبارهبای  در و شبده  خریبداری  کامل سهمیه تامسون و زرد سیب قرمز، سیب شامل میوه تن 71۰

 .است

 و فسفاته زته،ا کود انواع تن 4۰۰ و هزار 13 از بیش تاکنون گفت: هم شیمیایی کود توزیع و تامین مورد در جعفری

 پایبه  هبای کود انواع موجودی حاضر حال در تن 8۰۰ و هزار پنج از بیش و شده توزیع استان کشاورزان بین پتاسه

 .نداریم بابت این از مشکلی لذا است پتاسه و فسفانه ازته،

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84655537/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B7%DB%B5-%D8%AA%D9%86-%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-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
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 ششم: بخش 6

 هاستسیا و هامهبرنا
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 24-11-14۰۰ 17:13- فارس خبرگزاری

 جزئیات + داد افزایش را سیگار مالیات مجلس تلفیق کمیسیون 1-6

 .دادند رای سیگار مالیات دریافت فزایشا به مجلس بودجه تلفیق کمیسیون اعضای

 

 ایبن  از یبرخ مجلس بودجه تلفیق کمیسیون مصوبات یافتن پایان با فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 .کرد خواهیم بررسی آینده سال بودجه مصارف و منابع منظر از را احکام

 بنبدی  بودجبه،  الیحبه  ۶ تبصبره  در .اسات  گارسی از مالیات دریافت به مربوط صدا و پرسر مصوبات از یکی

 .است شده تعیین سیگار نخ هر بر مالیات که شد الحاق

 مبلب   انبی ایر نشبان  ببا  داخل تولید سیگار نخ هر فروشی خرده قیمت به 14۰1 سال ابتدای از» 7 الحاقی بند طبق

 و ریال 15٬۰۰۰ مبل  وارداتی سیگار خن هر ریال، 8٬۰۰۰ مبل  )برند( المللی بین نشان با داخل تولید ریال، 2،3۰۰

 ببه  یبال ر 3۰۰،۰۰۰ وارداتی تنباکوی بسته هر و ریال 3۰،۰۰۰ داخلی قلیان تنباکوی معسل گرمی پنجاه بسته هر

 «.گردد می اضافه عوارض عنوان

 تومان 23۰ ایرانی نشان با داخل تولید سیگار نخ هر .1

 تومان 8۰۰ المللی بین نشان با داخل تولید سیگار نخ هر .2

 تومان 15۰۰ وارداتی سیگار نخ هر .3

 تومان 3۰۰۰ داخلی قلیان تنباکوی گرمی پنجاه بسته هر .4

 تومان هزار 3۰ وارداتی تنباکوی بسته هر .5

https://www.farsnews.ir/news/14001124000655/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C--%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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 رای ببا  لیحبا  در اقبدام  ایبن  البتبه  شود. اخذ مالیات تومان میلیارد هزار 18 حدود محل این از شودمی بینی پیش

 مالیبات  سبیگار  و دخانی مواد انواع برای افزوده، ارزش بر مالیات قانون در نیز اخیر که شده مراهه نمایندگان مثبت

 .است شده وضع

 و مالیات مولمش دخانی محصوالت و سیگار انواع نرخ افزوده ارزش بر مالیات قانون 2۶ ماده ت بند جزئیات براساس

 :است شرح بدین عوارض

 درصد 25 نرخ داخلی، تولید تنباکوی و پیپ توتون سیگار، .1

 ببه  و هتهیب  صبمت  وزارت توسبط  آن فهرسبت  که المللی بین نشان با داخل تولید تنباکوی و پیپ توتون سیگار، .2

 درصد 4۰ نرخ با است رسیده وزیران هیات تصوب

 درصد ۶5 نرخ با وارداتی، تنباکوی و پیپ و توتون سیگار، .3

 درصد 1۰ نرخ با وارداتی خام توتون .4

 درصد 35 نرخ با توتون( )خرمن وارداتی شده فرآوری توتون .5

 صبوالت مح و سبیگار  افبزوده  ارزش عبوارض  و مالیات نرخ اعمال مالیاتی سازمان کل رئیس منظور داود گفته طبق

 .شد االجرا الزم امسال ماه دی 13 تاریخ از دخانی

 قاچاق مسئله به وارداتی و داخلی از اعم سیگار یمحابا بی افزایش معتقدند کارشناسان از بسیاری فارس گزارش به

 .اندداده هشدار گذارسیاست نهادهای به باره این در نیز امنیتی نهادهای برخی حتی افزاید.می کاال این

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001124000655/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%E2%80%8C--%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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 11:15 ،14۰۰ منبه 29 -ایرنا

 برزیل در فراسرزمینی کشت اندیشه در فارس استان 2-6

 

 بر فارس ستاندارا تاکید با شیراز در برزیل کشور کشاورزی وزیر با فارس استان دیاقتصا فعاالن نشست -ایرنا-شیراز

 دام نتیبک ژ اصالح و بذر اصالح با مرتبط اطالعات تبادل فراسرزمینی، کشت زمینه در دوجانبه هایهمکاری تقویت

 .بود همراه

 فارس شاورزیک و معادن صنایع، گانی،بازر اتاق میزبانی به پنجشنبه شامگاه که نشست این در ایمانیه هادی محمد

 گرفتبه  صبورت  فبارس  اسبتان  در هم و برزیل کشور در هم خوبی های پیشرفت ها،زمینه این در افزود: شد، برگزار

 .کرد پیدا دست بیشتر های موفقیت به تجربیات تبادل با میتوان که است

 گذشته الس 43 در ایران اسالمی جمهوری شمندارز بسیار دوستان از یکی برزیل کشور اظهارداشت: فارس استاندار

 محصبوالت  ذایی،غب  مبواد  تامین امر در ویهه به گرفته قرار آمریکا تحریم مورد ایران که شرایطی در کشور این بوده،

 .است داشته قرار ایران مردم کنار در دامی و کشاورزی

 مبواد  کیفیبت  و کمیبت  کبه  گبویم می را این پزشک یک عنوان به بلکه استان مدیریت جایگاه در تنها نه گفت: وی

 مواد کیفی و کمی تامین برای که تالشی هر بنابراین گذاشت؛ خواهد مردم سالمت بر را مفید تاثیرات اولین غذایی

 .شودمی تلقی مردم سالمت راستای در بیفتد اتفاق غذایی

 هبای رفحب  دام ببا  مبرتبط  هبای فعالیبت  و کشاورزی زمینه در ایران اسالمی جمهوری اینکه بیان با فارس استاندار

 نیبز  مپبروری دا بحبث  در و کشباورزی  دوم استان باغداری، اول استان فارس استان افزود: دارد، گفتن برای فراوانی

 .است باالیی هایرتبه در فارس استان کشاورزی بنابراین شود؛می محسوب کشور سوم استان

https://www.irna.ir/news/84654173/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/18/4/169470029.jpg?ts=1645170217950
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/18/4/169470029.jpg?ts=1645170217950
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 بازرگبانی  تباق ا از تشبکر  و فارس استان هایظرفیت و هاتوانمندی از یلیبرز هیئت بازدید و سفر از تشکر با ایمانیه

 خبدمت  در سفبار  استان در زمینه چند در داریم آمادگی کرد: بیان استان، تجار با هیات این نشست برگزاری برای

 کشاورزی هادج بازرگانی، اتاق همکاری با ایران اسالمی جمهوری در برزیل سفارت که است این تقاضا و باشیم شما

 توافقبات ایبن  مباه  ۶ هبر  و کنند رصد دارد را همکاری امکان که هاییتفاهم فارس استان تجارت و معدن صنعت، و

 .شوند بازبینی

 بحبث  گفت: د،بگیر صورت هاییتوافق تواندمی برزیل کشور و فارس بین زمینه چند در اینکه بیان با فارس استاندار

 وریجمهب  ببرای  کبه  محصبوالتی  ببا  شودمی تولید فارس استان پتروشیمی هایرخانهکا در که شیمیایی کود تهاتر

 .است همکاری هایزمینه از یکی گوشتی محصوالت و دامی هاینهاده مانند است نیاز ایران اسالمی

 آالتینماش با شیمیایی کود تهاتر افزود: برزیل، کشور و فارس استان میان همکاری هایزمینه دیگر به اشاره با وی

 ایبن  از تبوان مبی  و است همکاری موارد دیگر از استان به کشاورزی آالتماشین تولید تکنولوژی انتقال و کشاورزی

 .کرد استفاده کشورها و هااستان سایر فارس، استان نیازهای به پاسخگویی برای تولیدات

 مبورد  ویبی دار گیاهبان  حتمبا  :گفبت  و کبرد  اعالم همکاری هایزمینه از دیگر یکی را دارویی گیاهان ایمانیه دکتر

 بباغی  محصبوالت  و دارویبی  گیاهبان  صبادرات  فرآوری، کشت، بحث در ما و گرفت خواهد قرار برزیل مردم استفاده

 .داریم تهاتر برای آمادگی غیره، و انار مرکبات، به شبیه

 در علمی هیات نفر هزار 7 افزود: و کرد اشاره کشاورزی زمینه در استان این علمی هایتوانمندی به فارس استاندار

 و یکشاورز تحقیقات و هایپهوهش بحث در علمی هیئت نفر هزار سه کشاورزی، محصوالت با مرتبط آموزش بحث

 از دهسبتن  فبارس  اسبتان  در آنبان  از تبوجهی  قابل قسمت که کشاورزی هایرشته در التحصیل فارغ نفر هزار 25۰

 طریبق  از را کشبور  دو ببین  علمی تبادالت آمادگی ظرفیت، این به توجه با که است استان این علمی هایتوانمندی

 هبم  و ننبد ک اسبتفاده  برزیبل  کشور دانش و مهارت علمی، هایتوانمندی از هم تا داریم دکترا دانشجویان و اساتید

  .گیرد صورت فارس استان التحصیالن فارغ دانش و تجارب انتقال
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 افبزود:  و کرد مطرح فارس استاندار که بود مواردی از دیگر یکی کشور دو محصوالت ئهارا برای هایینمایشگاه ایجاد

 دو تجارب تقالان برای فارس استان در هایینمایشگاه مقابل در و کرد برگزار برزیل کشور در هایینمایشگاه توانمی

 .شود برگزار کشور

 امیبدواریم  گفبت:  رد،دا وجبود  قابل شیراز فرودگاه در برزیل اتباع برای ویزا دریافت امکان این اینکه بیان با ایمانیه

 رونبد مبی  برزیبل  ببه  که ایرانیانی دیگر و اساتید دانشجویان، بازرگانان، برای ویزا دریافت زمینه در تسهیالت همین

 .شود فراهم

 دارد وجود فارس در برزیل با تجاری تراز بهبود بستر

 گفبت:  نشسبت  ایبن  در نیبز  اسالمی شورای مجلس زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزی، کمیسیون رئیس

 امب  :گفبت  دارد، وجبود  فبارس  اسبتان  در برزیبل  کشبور  به کشاورزی محصوالت صادرات برای بسترسازی پتانسیل

 .کنیم شروع فارس استان از را تجاری تراز و کاال تبادل تقویت انیمتومی

 منحصر های قابلیت و ظرفیت بودن چهارفصل و اقلیمی تنوع دلیل به فارس استان کرد: اظهار عسکری محمدجواد

 .دشومی تولید استان این در ارگانیک متنوع محصوالت و دارد را فردی به

 افبزود:  اسبت،  یکارگان محصوالت تولید دنبال به )فائو( متحد ملل کشاورزی و خواربار سازمان اینکه به اشاره با وی

 .رددا قبرار  فبارس  اسبتان  در دنیبا  دیبم  محمبدی  گبل  دشبت  بزرگتبرین  و دنیا دیم ارگانیک انجیرستان بزرگترین

 و بهینبه  دهاسبتفا  دنببال  ببه  دنیبا  امبروز  اینکه بیان با اسالمی شورای مجلس در دشت زرین و داراب مردم نماینده

 جایگاه انهمیخاور منطقه و کشور دارویی گیاهان تولید در فارس استان کرد: تصریح است، دارویی گیاهان از مطلوب

 .دارد را دنیا اول رتبه بیان شیرین تولید در و اول

 اورزیکشب  علبوم  در مختلف های حوزه در کرد: اظهار و زد گریزی نیز فارس استان علمی های ظرفیت به عسکری؛

 لبرزیب  در کشباورزی  محصبوالت  تولیبد  بحث در شایانی کمک انندتومی که داریم دانشمندی و متبحر متخصصین

 .داریم برزیل کشور به را کشاورزی بخش تخصصی حوزه در نیرو اعزام آمادگی و اشدب داشته

 ایبن  یازمنبد ن جبد  ببه  برزیبل  کشبور  کبرد:  ابراز و برشمرد فارس استان های پتانسیل دیگر از را اوره کود تولید وی

 .است محصول
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 و نفتی شتقاتم گازی، میعانات اوره، از اعم مختلف های درحوزه تجاری تراز و کاال تهاتر بحث در عسکری؛ گفته به

 ارزش و مکنبی  صادر راحتی به انیدتومی انار و مویز کشمش، انجیر، خرما، پسته، شامل خشکبار همچنین خام نفت

 .داشت خواهد زمینه این در خوبی افزوده

 اعبزام  راسبتای  رد فارس استان تعاون اتاق همچنین و برزیل و ایران بازرگانی اتاق که دشومی پیشنهاد کرد: بیان او

 .کنند اقدام هدفمند و شده زمانبندی برنامه درقالب برزیل کشور به تجار

 د،شبو می لدنبا اقتصادی پارلمانی دپیلماسی خاص طور به نیز اسالمی شورای مجلس در اینکه به اشاره با عسکری

 تجبارت  هتوسبع  حبوزه  به راستا این در کنیممی تالش اقتصادی، دیپلماسی حوزه در ها دولت فعالیت از جدا گفت:

 .کنیم کمک

 وزیبر  حضبور  از تشبکر  ضمن اسالمی شورای مجلس زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزی، کمیسیون رئیس

 مبا  کنبار  رد برزیبل  همبراه  و دوست کشور ها تحریم ابتدای از کرد: اظهار فارس، استان در برزیل سفیر و کشاورزی

 .دارد همراهی پارلمانی فضای ،دولت بر عالوه و است بوده

 کشاورزی و فراسرزمینی کشت در فارس هایظرفیت

 رابطبه  رد مشترک تخصصی نشست این ابتدای در نیز فارس استان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس

 5 و سبتان شهر 3۶ ببا  کشبور  بزرگ استان چهارمین عنوان به فارس داشت: اظهار برزیلی، هیات به فارس جایگاه با

 .دارد کشاورزی بخش در را افزوده ارزش بیشترین خدمات، بخش از بعد جمعیت نفر میلیون

 میبزان  بباالترین  ببا  هااستان بین در را سوم جایگاه تکمیلی و تبدیلی صنایع در فارس همچنین افزود: رازقی جمال

 .است داده اختصاص خود به تنوع

 و اقتصباد  زمینبه  در برزیل و ایران هدفمند تعامالت و همکاری اهمیت به اشاره اب فارس استان بازرگانی اتاق رئیس

 آالتماشبین  زمینه در کشاورزی مکانیزاسیون توسعه بانکی، ارتباطات اطالعات، فناوری داشت: بیان تجارت، توسعه

 هبای نهباده  ارتتج توسعه کشاورزی، مصارف در شیمیایی کودهای تجارت توسعه هوشمندسازی، رویکرد با سنگین

 و تجباری  هیبات  اعزام با کشاورزی گردشگری توسعه دامی، و کشاورزی محصوالت واردات و صادرات طیور، و دامی
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 برزیبل  و ایران تعامل و تفاهم موارد جمله از تواندمی نیز فراسرزمینی کشت در همکاری و کشور دو هر توسط فنی

 .باشد

 که بود واهدخ اقتصادی معامالت اصلی اهداف از یکی کشور دو هر توسط یبازرگان و تجاری هیات اعزام گفت: رازقی

 .کندمی ایجاد را متعددی گذاریسرمایه هایفرصت

 شبنبه  نچپب  روز اسبت،  کبرده  سبفر  ایران به کشاورزی جهاد وزیر دعوت به که برزیل کشاورزی وزیر کریستینا ترزا

 اسبتان  کشاورزی بخش های ظرفیت از بازدید از پس و کرد سفر شیراز به هیاتی راس در ماه بهمن هشتم و بیست

 .کرد شرکت استان این بازرگانی اتاق نشست در جمشید، تخت جهانی میراث مجموعه و فارس

 خبر لینک

 

 

 8:49 ،14۰۰ بهمن 29 -ایرنا

 هستیم ایران با تجاری مراودات در تعادل دنبال به برزیل: کشاورزی وزیر 3-6

 

 کشباورزی  محصبوالت  تبادالت حجم در تعادل برای ایران به سفر در گفت: برزیل کشور کشاورزی وزیر-ایرنا-شیراز

 .دشومی گفتگو و رایزنی برزیل و ایران

 ما افزود: یرازش در فارس استان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق نشست در پنجشنبه شامگاه کریستینا ترزا

 .برسیم ریبراب اقتصادی تبادالت به و دهیم افزایش را کشور این از واردات ایران، به صادرات ضمن خواهیم می

https://www.irna.ir/news/84654173/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://www.irna.ir/news/84654055/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/18/4/169469915.jpg?ts=1645131648343
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/18/4/169469915.jpg?ts=1645131648343
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 کشاورزی زمینه در کشور دو بین جانبه دو روابط بتوانیم که است این ایران کشور به سفر از هدف اینکه بیان با وی

 ببا  غبذایی  وادمب  تبا  کنند کمک باید دنیا تمام دارد، وجود دنیا در که شرایطی برخالف کرد: اظهار دهیم، افزایش را

 .شود عرضه جهان به مناسب قیمت و کیفیت

 کند،گفت: مکک کشور دو بین مسائل دادن نتیجه به اندتومی رو در رو و مستقیم وگوهایگفت اینکه به اشاره با او

 ایرانبی  گبذاران سبرمایه  کبه  دارد وجود آمادگی این برزیل در کشاورزی مستعد زمین و تکنولوژی ظرفیت خاطر به

 .شود جذب

 در شرفتپی و داشتن ظرفیت است،گفت: مدرن و یافته توسعه برزیل دامپروری و کشاورزی بخش اینکه بیان با وی

 پیشبرفت  ینبه زم ایبن  در که کشوری عنوان به برزیل دارد؛ ربط منابع و هوا و آب به غذایی مواد و کشاورزی زمینه

 .کند کمک ییغذا امنیت زمینه در کشورها سایر به تواندمی است کرده

 

 مبواد  برای خواستدر 2۰5۰ لسا تا کرد: تاکید )فائو( جهانی خواربار سازمان آمار به استناد با برزیل کشاورزی وزیر

 و کنند یشرفتپ زمینه این در باید غذایی مواد کننده ارائه کشورهای و کرد خواهد پیدا افزایش درصد ۶۰ تا غذایی

 .یابند دست حوزه این در برداشت و کشت برای جدید هایروش به

 تجبارت  این افزود: د،شومی انجام سطهوا کشورهای طریق از و مثلثی ایران با برزیل تجاری شرایط اینکه بیان با وی

 هبا  ازرگبان ب از گروهی ها ظرفیت افزایش برای که شودمی متمرکز مشابه مواد و سویا ذرت، مانند محصوالتی بر ها

 .هستند همراه من با تهران در

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/18/3/169469914.jpg?ts=1645131647856
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/18/3/169469914.jpg?ts=1645131647856
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 خریداری ایران از اوره شیمیایی کود مقادیری برزیل کشور حاضر حال در اینکه به اشاره با برزیل پایه بلند مقام این

 کبود  ایبن  دخری حجم افزایش بر عالوه بتوانیم امیدواریم :کرد اضافه دارد، اهمیت کشاورزی بخش برای که کندمی

 .کنیم وارد ایران از نیز زعفران و بادام ه،پست مانند محصوالتی

 وارد عرصه این در تواندمی قابتیر قیمت با برزیل که کندمی وارد را موادی رقیب کشورهای از ایران اینکه بیان با او

 زمینبه  ایبن  در توانیممی که صورت همین به نیز پنبه یا شکر شود؛می صادر ایران به کم حجم در برنج افزود: شود،

 .باشیم داشته بیشتری تعامل

 و تولیبد  مینبه ز در کشبور  ایبن  کرونبا  شبیوع  و اقتصادی بد شرایط ابتدای از اینکه به اشاره با برزیل کشاورزی وزیر

 خبود  جبای  سبر  داشبت  وجبود  کبه  را هبایی  شبغل  توانستیم ما گفت: است، کرده ثبت رکورد غذایی مواد صادرات

 هبای  مینبه ز در کبه  حالی در آمد وجود به توسعه کشاورزی زمینه در کنیم؛ ایجاد نیز جدید های شغل و نگهداریم

 .است داشته افزایش 2۰21 و 2۰2۰ سال در برزیل صادرات و داشت وجود اقتصادی مشکل دیگر

 رصبد د 4۰ فقبط  کشبت  زیبر  سطح که کرده پیدا افزایش درصد 4۰۰ حالی در برزیل در محصول تولید او؛ گفته به

 .است شده بیشتر

 ارد،د کشباورزی  محصبوالت  کشبت  سبال  در بار سه که دنیاست کشورهای معدود از برزیل کشور اینکه بیان با وی

 به که دارد را ینا ظرفیت دارد وجود زمینه این در که استارتاپی هزار 2 همراه به و علم کمک با ما کشاورزی افزود:

 .کند صادر غذایی مواد پایدار صورت به دنیا تمام

 خریبداران  با ددیمتع جلسات کرد: تصریح و اشاره ایران به سفر در وی با برزیلی بازرگانان از نفر 3۰ همراهی به او

 .دشومی شروع جمعه زا هستند تهران در که ایرانی

 را ایبران  با تجارت روند دارند تمایل کشور این هایبانک از بعضی و ها شرکت برخی برزیل؛ کشاورزی وزیر گفته به

 .کنند حل را موجود مسائل از بخشی و تسهیل

 و کبرد  دیرقب ت شبیراز  در ایرانبی  مقامبات  استقبال از شیراز و ایران به سفر از خرسندی ابراز ضمن خارجی مقام این

 .سیمبر مشترک نقطه به و یافته دست طرفین انتظار مورد نتایج به بتوانیم سفر این در امیدوارم افزود:
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 و کبرد  فرسب  شبیراز  به هیاتی راس در ماه بهمن هشتم و بیست شنبه پنچ روز برزیل کشاورزی وزیر کریستینا ترزا

 تاقا نشست در جمشید، تخت جهانی میراث جموعهم و فارس استان کشاورزی بخش های ظرفیت از بازدید از پس

 .کرد شرکت استان این بازرگانی

 محمبد  ایران، رد برزیل سفیر نتو آگوئیا لسگونسا الئودمار فارس، استاندار ایمانیه هادی محمد حضور با نشست این

 مبردم  نماینبده  رشبیدی  جبالل  زیسبت،  محبیط  و طبیعبی  منبابع  آب، کشباورزی،  کمیسیون رئیس عسکری جواد

 سبتان ا کشاورزی جهاد سازمان رئیس پور دهقان مجتبی اسالمی، شورای مجلس در پاسارگاد و ارسنجان مرودشت،

 .شد برگزار فارس

 خبر لینک

 

 

 17:15 ،14۰۰ بهمن 28 -ایرنا

 هستیم ذرت با ایران اوره کود مبادله آماده برزیل: کشاورزی وزیر 4-6

 

 ببا  اوره یمیاییش کود مبادله و کند تکمیل را ایران کشاورزی اندتومی زیلگفت:بر برزیل کشاورزی وزیر-ایرنا-شیراز

 .کرد خواهد کشاورزی زمینه در کشور دو اهداف پیشبرد به شایانیکمک ذرت،

 خوب بسیار شریک ما کرد: اظهار خبرنگاران جمع در جمشید تخت از بازدید حاشیه در پنجشنبه روز کریستینا ترزا

 اجنباس  ردکنندهوا و کردیم صادر ایران به بسیاری کاالهای تاکنون و هستیم کاال واردات و راتصاد زمینه در ایران

 .هستیم برزیل کشور به ایران از زیادی

https://www.irna.ir/news/84654055/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84653793/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/17/4/169469424.jpg?ts=1645105210469
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/17/4/169469424.jpg?ts=1645105210469
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 ببار  سه برزیل در ما گفت: کشور دو این بین دوجانبه تجاری خوب هایفرصت به اشاره ضمن برزیل کشاورزی وزیر

 دنببال  ببه  و داریم اوره به مبرمی نیاز کشاورزی صنعت در اما کنیم می اریبردبهره کشاورزی هایزمین از سال در

 .هستیم کشاورزی توسعه برای اوره و کود خرید

 کشور دو اهداف دپیشبر به شایانی کمک تواندمی برزیل و ایران بین ذرت با اوره شیمیایی کود مبادله داد: ادامه وی

  .کند کشاورزی زمینه در

 یبهه و ببه  و ایبران  در گفبت:  و دانست کشاورزی زمینه در فارس استان اصلی مشکل را خشکسالی و آب کمبود وی

 مواجبه  بآ کمببود  مشکل با کشور این در متأسفانه اما دارد وجود کشاورزی برای خوبی بسیار شرایط فارس استان

 آب مببود ک و خشکسبالی  کلمشب  ببا  دارد قرار استوایی منطقه در اینکه دلیل به برزیل که حالیست در این هستیم.

  .کند تکمیل را ایران کشاورزی اندتومی برزیل لذا نیست. رو روبه کشاورزی برای

 دارد وجود برزیل و ایران بین کاال تهاتر و فراسرزمینی کشت رمینه در مطلوبی فضای

 ببا  بازدیبد  نایب  در نیز اسالمی شورای مجلس زیست محیط و طبیعی منابع خاک، آب، کشاورزی، کمیسیون رئیس

 است، اورزیکش محصوالت اصلی صادرکنندگان جزء اکنون اما بود غذا واردکننده برزیل کشور گذشته در اینکه بیان

 تولیبد  ونبد ر در برزیبل  کشبور  دهبد می نشان این که کندمی صادر غذا نفر میلیارد 1.5 اندازه به برزیل امروز گفت:

  .کنیم استفاده برزیل کشور هایقابلیت و ظرفیت از باید و کرده پیدا خوبی جایگاه کشاورزی محصوالت

 افبزود:  نیم،ک اعزام و ترغیب فراسرزمینی کشت برای را داخلی گذارانسرمایه باید اینکه بیان با عسکری محمدجواد

 هاور کود ترویهه صورت به و پتروشیمی محصوالت خاص طور به ما تولیدات به برزیل کشور که تاس این دیگر نکته

 .دارد نیاز

 بیبان  سبفر  ایبن  در توافقبات  برخی و برزیل کشور به خود قبلی سفر به اشاره با مجلس کشاورزی کمیسیون رئیس

 پیشنهاد اولیه مالقات در هابرزیلی و کنیم صادر برزیل کشور به را اوره کود دامی هاینهاده مقابل در شد مقرر کرد:

 به آن بر عالوه و دارند نیاز گازی میعانات و نفتی مشتقات اوره، کود تن میلیون 45 مدت میان دوره یک برای دادند

 .هستند مندعالقه ایران خشکبار
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 هبای نهباده  توانیممی که دارد وجود مطلوبی فضای کاال، تهاتر حوزه در که داد نشان هابررسی اظهارداشت: عسکری

 فضای هابرزیلی اب ما کاال تهاتر بحث در بود این داشت وجود که ایرادی اما دهیم اوره کود مقابل در و بگیریم دامی

 .کنیم تعدیل و برابر را فضا این کنیممی تالش داریم بنابراین نداشتیم برابری

 ببه  دامبی  هبای نهاده دهیممی برزیل به که خشکبار یا اوره کود مقابل در شد مقرر توافق براساس اینکه بیان با وی

 .شود محقق که است این تالش و رسیده امضا به توافقات گفت: کنیم، دریافت قرمز گوشت خاص صورت

 در که هاییظرفیت و متنوع هایاقلیم دلیل به فارس استان برزیل کشاورزی وزیر از دعوت در کرد: تصریح عسکری

 دو هبای رفیبت ظ زا کاال تهاتر قالب در تا گرفت قرار توجه مورد مرودشت پتروشیمی در ویهه به دارد اوره کود تولید

 .کنیم استفاده جانبه

 داریبم،  یانسبان  نیروی حوزه در خوبی هایظرفیت نیز ما و است کشاورزی کشور یک برزیل کشور اینکه بیان با وی

 بخبش  التحصبیل  فبارغ  هبزار  25۰ ببر  ببال   و تحقیقاتی مراکز در محقق هزار سه دانشگاه، مدرس هزار هفت گفت:

 .داشت خواهیم اقداماتی هم کار نیروی اعزام حوزه در توافق صورت در و ستا خوبی ظرفیت که داریم کشاورزی

 شود استفاده ایران کشاورزی تقویت برای مرودشت هایظرفیت

 یبن ا حاشبیه  در هبم  اسالمی شورای مجلس در پاسارگاد و ارسنجان مرودشت، مردم نماینده کوچی، رشیدی جالل

 التمحصبو  از بسبیاری  و اسبت  ایران کشور و فارس استان اورزیکش قطب مرودشت شهرستان داشت: اظهار بازدید

 .شودمی تولید مرودشت در کشور

 محبدوده  در پتروشبیمی  مجتمبع  فعالیبت  ببه  باشبد،  جانببه  دو حمایت و ارتباط این داریم تقاضا اینکه بیان با وی

 شبیمیایی  کودهبای  و پتروشبیمی  محصبوالت  مثبل  هبا زمینه از بسیاری در گفت: و کرد اشاره مرودشت شهرستان

 تهاتر قالب در تواندمی کمک این که کند کمک ما نیازهای تامین به نیز کشور این و کنیم کمک برزیل به توانیممی

 .شود بدل و رد مالی مبال  اینکه بدون باشد

 رایبب  کشبور  دو هبر  هایظرفیت از بردن بهره برای و مسیر این تقویت جهت در سفر این کرد: بیان کوچی رشیدی

 .است مردم به خدمت
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 ودگاهفر در و شد شیراز وارد خصوصی و دولتی بخش از متشکل هیأت یک رأس در پنجشنبه برزیل کشاورزی وزیر

 ارقبر  فبارس  اسبتان  کشباورزی  جهباد  سبازمان  رئیس پور دهقان مجتبی استقبال مورد دستغیب شهید المللی بین

 .گرفت

 اسبتان  های یتوانمند با آشنایی برای کریستینا ترزا کرد: اعالم فارس استان کشاورزی جهاد سازمان عمومی روابط

 فارس استان کشاورزی بخش فعاالن و استاندار با نشست و شیراز پتروشیمی از کرد.بازدید سفر استان این به فارس

 .است سفر این برنامه جمله از

 در اسبالمی  شبورای  مجلس در یستز محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزی، کمیسیون رئیس عسکری جواد محمد

 جبواد  یدسب  رسمی دعوت به برزیل کشاورزی وزیر کریستینا ترزا .کندمی همراهی را برزیل کشاورزی وزیر سفر این

 .کشد می طول روز چهار مدت به وی سفر و است شده ایران وارد چهارشنبه روز کشاورزی جهاد وزیر نهاد ساداتی

 خبر لینک

 

 

 17:39 ،14۰۰ بهمن 3۰ - ایرنا

 شودمی سنددار سیزدهم دولت پایان تا کشور اراضی همه کشاورزی: جهاد وزیر 5-6

 

 امیبدواریم  و شوندمی سنددار سیزدهم دولت پایان تا کشور اراضی همه :گفت کشاورزی جهاد وزیر – ایرنا – زنجان

 .بگیریم جشن را اراضی تمام شدن رسنددا اسناد، صدور قرارگاه حول

https://www.irna.ir/news/84653793/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
https://www.irna.ir/news/84655494/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/01/4/169245835.jpg?ts=1638375453109
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/01/4/169245835.jpg?ts=1638375453109
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 ببه  اراضبی  سنادا نمادین اهدای آیین در ویدئوکنفرانسی شرکت با شنبه روز نهاد ساداتی جواد سید ایرنا، گزارش به

 2 اراضبی  در تتداخال کامل رفع زمینه در گرفته انجام های تالش از قدردانی با زنجان استان کشاورزان از تن چند

 کبه  داد نشان افتاد، اتفاق کشاورزی اراضی برای اسناد صدور قرارگاه حول که اجتماعی افزود: استان این شهرستان

 ببه  زیکشباور  هبای  زمین برای اسناد صدور موضوع دشومی باشند هم با حوزه این در متولی دستگاههای همه اگر

 .برسد ثمر

 هبر  در ،کبردیم  مبی  سند صاحب 1399 سال پایان تا را کشور کشاورزی اراضی همه باید قانون طبق داد: ادامه وی

 و ستد که باشد ها نامه آیین به مربوط است ممکن هم بخشی یک داشتیم، نقش کُندی این در نحوی هر به بخش

 .دبرس نتیجه به ها همکاری سایه در کار تا آمده وجود به عزمی اکنون صورت هر در ولی بودند، گیر پا

 ببه  مامیبدواری  گفبت:  و کبرد  اشاره کشاورزی های زمین برای برگ تک سند صدور اهمیت به کشاورزی جهاد وزیر

 .بپوندد شده، کاداستر آنها اراضی که کشورهایی جمع به نیز ما کشور زودی

 است زنجان استان در کشور شده کاداستر اراضی درصد 25

 سبفر  صبوبات م از اسبتان  سبتان شهر 2 سطح در تداخالت کامل رفع اینکه بیان با مراسم این در نیز زنجان استاندار

 و اورزیکشب  اراضبی  ببرای  اسناد صدور و کاداستر اجرای و حدنگاری راستای در گفت: بود، زنجان به جمهور رییس

 .است نجاما حال در مناسبی سرعت با راستا این در امور فرآیند و شد برطرف دستگاهی بین مشکالت استان، باغی

 در کنبون ا داشت: اظهار است، زنجان استان در کشور شده کاداستر اراضی ددرص 25 اینکه بیان با افشارچی محسن

 .هستیم اراضی این برای سند صدور حال

 های چالش از ار ها محدوده نبودن معین سخنانی، در مراسم این در زنجان جمعه امام و استان در فقیه ولی نماینده

 بلنبدی  یهبا  گام اراضی کاداستر و حدنگاری زمینه در زنجان استان در گفت: و کرد عنوان مختلف مناطق در مهم

 .است شده برداشته

 چبالش  ببا  خباک  و آب زمینبه  در زنجبان  استان گفت: خود سخنان از دیگری بخش در خاتمی علی االسالم حجت

 مسباله  ایبن  ببه  بایبد  مسبئوالن  رو این از ندارد، ها زمینه این در بحران با فاصله هم خیلی ولی نیست مواجه جدی

 .نیاید پیش مشکالت تا باشند داشته ای ویهه توجه و عنایت
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 هبزار  45۰ در تبداخالت  رفبع  اتمام از جلسه این در نیز زنجان استان کشاورزی جهاد سازمان رییس تاراسی، جواد

 های زمین ایبر اسناد صدور و استان راضی همه کاداستر 14۰2 سال تا گفت: و داد خبر استان این اراضی از هکتار

 .رسد می پایان به شاورزیک

 .شد هداا استان کشاورزان از تن چند به اراضی برگ تک اسناد نمادین صورت به مراسم این در ایرنا گزارش به

 خبر لینک

 

 

 1۶:15 ،14۰۰ بهمن 3۰ - ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزارت

 شوندمی دار شناسنامه کشور باغات 6-6

 

 .خبرداد شورک باغات شناسنامه صدور طرح راهبری ملی کمیته کار به آغاز از کشاورزی جهاد وزارت -ایرنا -تهران

 شناسبنامه  صبدور  خصوص در کشاورزی هادج وزیر ابالغیه پیرو کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا شنبه روز گزارش به

 هبای تمعاونب  نماینبدگان  حضبور  با مذکور طرح راهبری ملی کمیته جلسه اولین کشور، باغبانی زیربخش واحدهای

 جلسات النس در ایران، کشاورزی اصناف اتاق و کشاورزی اصناف بر نظارت عالی هیات نماینده وزارتخانه، تخصصی

 .شد برگزار باغبانی امور معاونت

https://www.irna.ir/news/84655494/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84655577/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84655577/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/26/4/169151745.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/10/26/4/169151745.jpg
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 یبد تول مببدأ  ثببت  و شناسبایی  راسبتای  در ببویهه  طرح، کامل اجرای اهمیت و ضرورت تشریح ضمن جلسه این در

 دیگبر  و ومسبم  آثبار  باقیمانده کنترل و پایش باغبانی، تولیدات ارزش زنجیره ساماندهی کشور، صادراتی محصوالت

 طرح راییاج عملیات تحقق و تسریع منظور به مالز هایهماهنگی انجام زمینه در تصمیماتی طرح، کاربردی اهداف

 .شد اتخاذ

 هبای تاولویب  تعیبین  ببه  تبوان می کشور، باغات شناسنامه صدور طرح راهبری کمیته جلسه اولین مصوبات جمله از

 هبای رصهع بازدید و کارشناسی نحوه همچنین و باغ شناسنامه فیزیکی فرمت زمینه در توافق ای،منطقه و محصولی

 .کرد اشاره باغبانی حصوالتم تولید

 .شود برگزار یکبار دوهفته هر طرح، اجرایی مراحل پایان تا کمیته جلسات شد، مقرر ضمنا

 خبر لینک

 

 

 15:38 ،14۰۰ بهمن 3۰ - ایرنا

 :برزیل کشاورزی وزیر

 شودمی بازنگری برزیل و ایران تجاری کاالهای گمرکی تعرفه 7-6

 

https://www.irna.ir/news/84655577/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84655517/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84655517/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/4/169472990.jpg?ts=1645271287823
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/4/169472990.jpg?ts=1645271287823
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 گفت: و کرد تقبالاس ایران با تجاری روابط توسعه از برزیل غذای تامین و روریدامپ کشاورزی، وزیر - ایرنا - تهران

 برزیبل  صادیاقت وزیر با مذاکره با سفر، این از بازگشت در که است گمرکی تعرفه کشور دو تجاری مشکالت از یکی

 .کنیم تسهیل را طرفین تجاری تبادالت بتوانیم تغییراتی با تا شودمی بازنگری موضوع این

 توافقنامبه  امضبای  مراسبم  در شبنبه  روز «دیباس  داکوسبتا  کورنا کریستینا ترزا» ایرنا، اقتصادی خبرنگار گزارش به

 ولیدکننبدگان ت بزرگترین از یکی تا کرده تالش اخیر سال 5۰ در برزیل :افزود برزیل و ایران کشور دو بین همکاری

 در ناکنبو  و داشبته  خبوبی  پیشبرفت  کشباورزی  حوزه در گذشته هایسال طی ایران البته باشد، جهان غذایی مواد

 .بزنیم مرق را خوبی اتفاقات و کنیم دنبال را ایران با تجاری وابطر بتوانیم تا داریم قرار مناسبی شرایط

 کشور دو جاریت تبادالت گفت: کشور، این و ایران بین روابط از جدیدی فصل آغاز به اشاره با برزیل کشاورزی وزیر

 فینطبر  خصوصبی  بخبش  گذاری سرمایه افزایش دنبال به همچنین و کند پیدا افزایش اندتومی کشاورزی حوزه در

 .هستیم

 برزیل داد: ادامه دهد، رقرا ایران اختیار در را محصوالت این تواندمی پنبه و سویا تولید با برزیل اینکه به اشاره با وی

 .است داربرخور ای ویهه اهمیت از ما برای موضوع این و دارد را سال در اوره کود تن میلیون 2 دریافت توان

 افبزایش  یازمنبد ن امبر  ایبن  که هستیم ایران با تجاری روابط تسهیل دنبال به هم ما داد: ادامه برزیل کشاورزی وزیر

 .دهیم گسترش را تجارت بازرگانی، دفتر ایجاد با باید همچنین و است کشور دو تجاری های هیات تبادل

 ایبن  سبفر  ایبن  از بازگشبت  در حبتم  طبور  به گفت: برزیل، به درختی سیب و خشکبار صادرات پیشنهاد هدربار وی

 و هبا  نمایشبگاه  در ایبران  کشباورزی  محصبوالت  وجبود  از امبا  د،شبو مبی  اعالم ایران به آن نتیجه و بررسی موضوع

 .کنیم می استقبال برزیل های سوپرمارکت

 2۰22 الس دوم ماهه ۶ برای برزیل و ایران کشاورزی مشورتی کمیته شکیلت رسد می نظر به داشت:بیان کریستینا

 .شود اجرایی زودتر برزیل و ایران تجاری تبادالت رایندف تا باشد مناسب

 کشبورها  مبه ه شبامل  گبذاری  تعرفبه  رقبم  این شد: یادآور ایرانی، کاالهای برای برزیل باالی های تعرفه درباره وی

 از ازگشتب در و باشد متناسب گذاری تعرفه است الزم طرفه دو تجاری روابط در اما ،نیست ایران مختص و دشومی

 .شود برطرف ایران با مشکل این تا داشت خواهیم مذاکراتی کشور این اقتصاد وزارت با سفر
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 از یکبی  زیتبون  روغبن  و زیتبون  محصبول  افبزود:  ایبران،  در زیتون محصول تولید به اشاره با برزیل کشاورزی وزیر

 .کند صادر برزیل به تواندمی ایران که است کاالهایی

 موسسه توسط لبرزی دامی هاینهاده با ایران اوره کود تن هزار4۰۰ تهاتر رسمی سند مراسم دراین ایرنا، گزارش به

 و ایبران  رزیکشاو جهاد وزیر «نهادساداتی جواد سید» کشور دو وزاری حضور با برزیل سندیکاهای با استقالل جهاد

 .رسید امضا به برزیل غذای تامین و دامپروری کشاورزی، وزیر «دیاس داکوستا کورنا کریستینا ترزا»

 

 

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 3۰-15:۰۰ جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در رزاقی

 است متوسط و کوچک صنایع عهده بر 1401 بودجه در مالیات درصد 56 8-6

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/3/169472992.jpg?ts=1645271331478
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/3/169472992.jpg?ts=1645271331478
https://www.irna.ir/news/84655517/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8050325/%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 پرداخات  متوساط  یاا  کوچک صنایع را کشور مالیات درصد 65 هاآمار اساس بر گفت: ایران اتاق عضو

 .نیستند دولتی کدام هیچ که کنند،می

 ببا  اسبت،  مالیبات  از حاصل که 14۰1 بودجه در دولت درآمدی منابع گفت: رزاقی الجم  -جوان خبرنگاران باشگاه

 بخش و تولید شعار به بودجه الیحه تصویب در مجلس نمایندگان که خواستاریم و ندارد تطابق رهبری هایصحبت

 .کنند توجه خصوصی

 حبه الی در درصد 14۶ میزان هب هم آن خصوصی هایشرکت مالیات افزایش تشویقی، هایسیاست جای به گفت: او

 و ارز مسبکن،  ببازی  سبفته  ماننبد  کاذب هایبخش بر مالیات باید که حالی در است. شده گنجانده آتی سال بودجه

 .شود اعمال خودرو

 رقبام ا ایبن  و شود تامین مالیات محل از دولت درآمدهای درصد 8۰ تهران اتاق صنعت کمیسیون رئیس گفته طبق

 .بود خواهد 14۰1 بودجه در دولت مالیاتی درآمدهای درصدی۶2 افزایش دهندهنشان

 ولتبی د های شرکت بر مالیات درصد، 14۶ خصوصی های شرکت بر مالیات 14۰1 بودجه الیحه در آمارها اساس بر

 .است داشته رشد پارسال به نسبت درصد 7۰ افزوده ارزش بر مالیات و درصد 83

 که است یحال در این بوده، غایب خصوصی بخش 14۰1 بودجه الیحه تدوین در ایران بازرگانی اتاق رئیس گفته به

 آمبد، می عمل به دعوت خصوصی بخش از نیز صوری صورت به حتی بودجه الیحه تدوین برای گذشته هایسال در

 لسبات، ج در الاقبل  امبا  شد،می اعمال بودجه سند در ناچیزی میزان به بخش این نظرات چه اگر گذشته سنوات در

 .بود فراهم حوزه این فعاالن مواضع، طرح فرصت و شنیده خصوصی بخش هاییدگاهد

 خبر لینک

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8050325/%DB%B6%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 هفتم: بخش 7

 مالی منابع تامین-یارانه
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 9:۰4 ،14۰۰ بهمن 27 - ایرنا

 یافت افزایش درصد 42 جنوبی خراسان در کشاورزی تسهیالت پرداخت 1-7

 

 13 از ببیش  مباه  دی پایبان  تا امسال ابتدای از گفت: جنوبی خراسان کشاورزی بانک ستادی مدیر - ایرنا - بیرجند

 سبال  شابهم مدت به نسبت که شد پرداخت استان این در متقاضی هزار 21 از بیش به تسهیالت ریال میلیارد هزار

 .است داشته رشد درصد 42 قبل

 اعتبارات حلم از تسهیالت فقره 832 مدت این در افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در چهارشنبه روز ودیم حسین

 .شد پرداخت ریال میلیارد 872 مبل  به ملی توسعه صندوق

 شبابه م مدت به نسبت پرداختی مبل  در درصدی 84 رشد و تعداد در درصدی 5۶ رشد دارای میزان این گفت: وی

 .داراست را کشور اول رتبه محل این از منعقده قرارداد تعداد نظر از استان این که است قبل سال

 و داد خببر  کوچنبده  عشبایر  ببه  تسبهیالت  پرداخت چشمگیر رشد از جنوبی خراسان کشاورزی بانک ستادی مدیر

 این ل مب در درصدی 1۶2 رشد و تعداد در درصدی 177 رشد شاهد کوچنده عشایر به تسهیالت پرداخت در افزود:

 .هستیم قبل سال مشابه مدت به نسبت تسهیالت

 جنبوبی  خراسبان  عشبایر  از نفبر  398 و هبزار  ببه  تسبهیالت  ریال میلیارد 5۰7 جاری سال ابتدای از کرد: بیان وی

 .است شده پرداخت

 نهالحسب قبرض  و ازدواج الحسنهقرض مکانیزاسیون، توسعه تسهیالت پرداخت در کشاورزی بانک نقش گفت: مودی

 کبه  ایگونهبه است حمایتی و ویهه نگاهی ازدواج، و اشتغالزایی راستای در بانک این نگاه و بوده بدیلبی اشتغالزایی

https://www.irna.ir/news/84652168/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B4%DB%B2-%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/r2/2020/01/08/4/156880739.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2020/01/08/4/156880739.jpg
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 ایبن  در و شبد  پرداخبت  متقاضبیان  از نفبر  812 به اشتغالزایی تسهیالت ریال میلیارد 352 مبل  امسال ماه 1۰ در

 .هستیم شاهد را درصدی 5۶ رشد نیز زمینه

 و زارهب  هشت بدهی قهری، عوامل از دیدهخسارت تولیدکنندگان به مساعدت راستای در کشاورزی بانک د:افزو وی

 «خ» بنبد  محل زا ریال ملیارد 457 مبل  به جرائم سود و کرده امهال ریال میلیارد 251 و هزار مبل  به را نفر 144

 .است بخشیده را 33 ماده

 14۰۰ سبال  بودجبه  قبانون  2 تبصره «ز» بند محل از همچنین گفت: جنوبی خراسان کشاورزی بانک ستادی مدیر

 مبلب   به نفر 827 و هزار چهار بانک سالیانه مشیخط محل از و ریال ملیارد 8۶4 مبل  به نفر چهار و هزار 2 تعداد

 .اندشده تمدید و بخشودگی مشمول ریال میلیارد 9۰9 و هزار

 تعداد ماه، ید پایان تا (14۰۰ )مهر جاری زراعی سال ابتدای از نیز استان کشاورزی بیمه صندوق داشت: اظهار وی

 14 حبدود  و اسبتان  زراعبی  اراضبی  هکتبار  هزار 12 باغی، اراضی هکتار هزار 14 از بیش دام، انواع راس هزار 298

 .است کرده بیمه را طیور قطعه میلیون

 کبه  دش برآورد غرامت ریال میلیارد 718 (1399-14۰۰ زراعی )سال گذشته زراعی سال در همچنین افزود: مودی

 .است شده پرداخت دیدهخسارت گذارانبیمه به آن ریال میلیارد 5۶3 تاکنون

 خبر لینک

 

 

 8:۰3 ،14۰۰ بهمن 27 - ایرنا

 غربی آذربایجان کشاورزی رونق بر نویدی دولت ریالی میلیارد هزار 20 حمایتی بسته 2-7

https://www.irna.ir/news/84652168/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B4%DB%B2-%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/84651959/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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 بسته یجیتدر تخصیص که بوده کشور در کشاورزی مهم هایقطب از یکی عنوان به غربی آذربایجان -ایرنا -ارومیه

 و شباورزی ک رونق در مهمی گام اندتومی جدید سال برای ریالی میلیارد هزار 2۰ بسته جمله از دولت حمایتی های

 .باشد تولید در خودکفایی

 تبن  میلیبون  ۶.8 تولیبد  ببا  آن اقتصباد  از اعظمی بخش که است استانهایی از یکی غربی آذربایجان ایرنا، گزارش به

 ببه  ار بخبش  ایبن  نیبز  آببی  کبم  و ارومیه دریاچه خشکی و است آن تولیدات و کشاورزی بر مبتنی ساالنه محصول

 کبه  سبت ا انتظاری منطقه این به مردمی دولت توجه است داده قرار فشار تحت را کشاورزان و تهدید جدی صورت

 .دارند امید آن به وابسته اقشار سایر و کشاورزان از اعم خصوصی بخش فعاالن

 و لیتببدی  صبنایع  توسبعه  کشاورزی، محصوالت تضمینی خریدهای زمینه در منطقی تصمیمات اتخاذ راستا این در

 ایهب  نهباده  تبامین  کشباورزی،  بخبش  در موجبود  موانع رفع و صادراتی های زیرساخت توسعه منطقه، در تکمیلی

 و اشبته د بخبش  ایبن  فعباالن  کبه  ببوده  مطالبباتی  مردم نیاز مورد اساسی کاالهای تامین و دامی و زراعی تولیدات

 .انددهکر پیگیری

 یبسب  صبادرات  بخبش  در ویبهه  ببه  استانی و المللی بین کشاورزی های همکاری توسعه زمینه در رایزنی همچنین

 ایبن  زا برخی که است بوده مواردی جمله از دیگر اقدامات بسیاری و خاک و آب مختلف های طرح اجرای درختی،

 .است شده محقق غربی آذربایجان کشاورزی تشکلهای و مجلس در مردم نمایندگان استاندار، های پیگیری با موارد

 روز رسبف  در کشباورزی  جهباد  وزیبر  نیبز  صادرات بخش در بخصوص انتظارات و مطالبات این از دیگر برخی درباره

 و کالتمشب  رفبع  ببرای  کشباورزان  امیدواری بر که است داده مساعدی قولهای استان به همراه تیم و خود دوشنبه

 .افزاید می باغبانی و زراعت روند بهبود

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/4/169464959.jpg?ts=1644851217764
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 ببا  افشبف  هبای  داده بنبدی  جمع شده، انجام های رایزنی با آن دراتصا و سیب دغدغه رفع حمایتی، بسته تدوین

 یبن ا از عیبد  شبب  سبیب  خریبد  تضبمینی،  خریدهای اقتصادی، دیپلماسی تقویت ایران، کشاورزی خانه رصد ایجاد

 از دولبت  هبای حمایت بیانگر که بود سفر این در شده مطرح و توجه قابل نکات جمله از دیگر موارد بسیاری و استان

 .است آن استمرار و بخش نای

  غربی آذربایجان برای تومانی میلیارد هزار 2 حمایتی بسته تدوین

 شباورزی ک بخبش  اقتصادی فعاالن جمع در غربی آذربایجان استان به خود روزه یک سفر در نهاد ساداتی جواد سید

 شبده  تدوین استان برای خوبی تهبس گفت: ،کندمی سفر استان به دولت هیات ماه فروردین در اینکه بیان با استان

 .ایم گرفته نظر در استان برای تسهیالتی و بود خواهد تومان میلیارد هزار 2 آن حداقل و است

 ایبن  ببرای  طقهمن ترین محوری ارومیه افزود: شود، انجام اقداماتی باید درختی سیب بخش در اینکه به اشاره با وی

 .است ایرانی سیب پایتخت عنوان به اقدام

 مسبایل  تبا  شبود  تبالش  بایبد  و دشبو می تولید منطقه این در کیفیتی با محصوالت داد: ادامه کشاورزی جهاد وزیر

 .شود رفع تولید در و رو پیش سال در زمینه این در موجود

 و تولیبد  دادی رقبرا  کشباورزی  با و شود وارد برنامه با سازمان این باید آینده سال سیب تولید برای کرد: اضافه وی

 .شود مدیریت ممتاز و صنعتی از اعم درختی سیب بازار

 و شبده  حبتصب  نارنگی و سیب تهاتر و سیب صادرات باره در پاکستانی مسووالن با داد: ادامه کشاورزی جهاد وزیر

 تن زاره 15۰ و شده گشایش مسیر و است گرفته انجام بسیاری مذاکرات هم ها هندی با و شده حل موجود مسایل

 .هستیم صادرات صدد در انجام حال در های گو و گفت با که داریم سیب

 دشومی مستقر جهاد وزارت در ایران کشاورزی رصدخانه

 در رانایب  کشباورزی  رصدخانه گفت: کشاورزی بخش آماری های داده سازی شفاف به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر

 .شدبا دسترس در بخش این از مشخص و فافش های داده تا شود مستقر باید سیزدهم دولت در وزارتخانه این
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 مشبکالت  ببراین  انتبو مین سال چهار در و دارد وجود زیادی مشکالت کشاورزی جهاد بخش در افزود: نهاد ساداتی

 .کرد حل مرور به را مسایل و تهیه ای نقشه باید و شد چیره

 حبوزه  در که تاس این مساله اولین و ریمدا جهاد وزارت های برنامه اولویت در را اصلی محور پنج داشت: اظهار وی

 .شود رفع ایدب مشکل این که کنیم صحیح ریزی برنامه داده بدون ندارد امکان ما نداریم؛ اطالعات و داده کشاورزی

 رصبد د چهبار  گفبت:  اسبت،  کشباورزی  اراضبی  کردن سنددار دوم محور و مساله اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .رود می شمار به بخش این در اصلی مشکل تداخالت و است سند دارای رکشو در کشاورزی اراضی

 .است نیاز کشور کل در کشاورزی های زمین کردن سنددار برای زمان سال 35 افزود: نهاد ساداتی

 بسبته  یزدهمس دولت در پرونده این قیمتی هر به باید و است اقدام این مسوول اراضی امور سازمان کرد: اضافه وی

 .شود جلوگیری سند تفکیک و کشاورزی اراضی شدن خرد از ات شود

 ها حوزه و ها خشب همه تا کرد: اظهار باشد، کار دستور در باید سند صدور استانی قرارگاه تشکیل اینکه بیان با وی

 .است الزم استانداران همه همکاری و شد نخواهد ممکن اقدام این نکنند، همکاری موضوع این حل در

 است کشاورزی بخش اختیار در ملی ناخالص تولید سهم درصد 11.7

 کرد: بیان ارد،د اختیار در را ایران ملی ناخالص تولید سهم درصد 11.7 کشاورزی اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 گبذاری  ایهسرم بیشترین ولی شود انجام بخش این در گذاری سرمایه هم اندازه همان به باید کارشناسان نظر طبق

 .است نشده داده کشاورزی حق و بوده درصد ارچه

 افزایش و یمهست حرکت حال در دیگری سمت به شده، داده کشاورزی بانک در که تغییری با داد: ادامه نهاد ساداتی

 سبرمایه  حبوزه  در خبوبی  هبای  برنامبه  هم استان این برای و هاست اولویت جزو و اقدام دست در بانک این سرمایه

 .داریم گذاری

 شبده  دوینتب  اسبتان  ببرای  خوبی بسته افزود: ،کندمی سفر استان به دولت هیات ماه فروردین در اینکه بیان با وی

 .ایم گرفته نظر در استان برای تسهیالتی و بود خواهد تومان میلیارد هزار 2 آن حداقل و است
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 د،شبو مبی  رصاد همسایه کشورهای هب دیگری برند با کشور محصوالت از بسیاری اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 2 بخبش  یبن ا در بباال  ظرفیت رغم به وایران است غذایی دیپلماسی کشاورزی جهاد وزارت چهارم اولویت داد: ادامه

 .دارد نقش دیگر کشورهای غذایی سبد در درصد

 عمبده  علبت  و است اقتصاد کشاورزی کرد: بیان د،شومی بررسی مدام واردات و صادرات حوزه اینکه به اشاره با وی

 .نداشتیم اقتصادی نگاه کشاورزی به که است این موجود مشکالت

 و بفروشبد  و کرده عرضه شده تمام قیمت زیر به را محصوالتش دامدار داشت توقع نباید افزود: کشاورزی جهاد وزیر

 .شود گرفته نظر در باید مهم اصل یک عنوان به صادرات

 تا باشد کزتمر باید نیز بخش این در گفت: صادراتی محصوالت تمام برای متسال گواهی کردن برصادر تاکید با وی

 .است کشور در اقدام این اصلی متولی نباتات حفظ سازمان و نشود اختالل دچار کار

 دغدغبه  یبب  را محصوالت ایرانیان هم تا است ضروری محصوالت برای سالمت گواهی صدور کرد: اظهار نهاد ساداتی

 .باشیم نداشته دغدغه صادرات بازارهای در هم و کنند مصرف

 ببه  اقدام این ایبر منطقه ترین محوری ارومیه افزود: شود، انجام اقداماتی باید سیب بخش در اینکه به اشاره با وی

 .است ایرانی سیب پایتخت عنوان

 در مساله این تا شود الشت باید و دشومی تولید منطقه این در کیفیتی با محصوالت داد: ادامه کشاورزی جهاد وزیر

 .شود رفع تولید در و رو پیش سال

 در االییبب  قیمبت  نوسان گفت: است، قراردادی کشاورزی که کشاورزی جهاد وزارت اولویت پنجمین به اشاره با وی

 .ندشومی تضرر و چالش دچار کشاورزان میان این در که دارد وجود کشاورزی تولیدات بخش

 ضروریست غربی آذربایجان کشاورزی جامع سند تدوین

 گفت: بخش نای کنندگان صادر و کشاورزی بخش فعاالن با کشاورزی جهاد وزیر دیدار در غربی آذربایجان استاندار

 .است استان در بخش این مشکالت حل راه ای، منطقه مختصات و ها ظرفیت بر مبتنی جامع سند تدوین
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 از تا دشومی موجب که است کشاورزی جامع سند این تدوین ،ما درخواست مهمترین افزود: معتمدیان محمدصادق

 .بیاییم بیرون فعلی روزمرگی

 ارزش داد: ادامبه  و کرد اعالم درصد 4.8 را کشور کشاورزی بخش تولیدات از غربی آذربایجان سهم کرد: اضافه وی

 .رسد می ریال میلیارد هزار 31۰ به بخش این تولیدی اقالم

 سبتان ا این در سازی محدود های سیاست بیشترین کرد: بیان ارومیه دریاچه شدن خشک تمشکال به اشاره با وی

 بیشبتری  فانعطبا  ببه  نیباز  و دهبیم  می ما را تاوانش اما هستند سهیم هم ها استان سایر که حالی در دشومی اجرا

 .داریم

 کشبور  کل برای هرا نقشه یک از ادهاستف ای گلخانه بخش در ها آفت از یکی اینکه بیان با غربی آذربایجان استاندار

 داریم نظر در و ستا ناچیز بسیار که داریم گلخانه هکتار 58 متاسفانه استان در هاتوانمندی همه با داد: ادامه است،

 .برسانیم هکتار هزار سه به را رقم این دولت، پایان تا

 ببه  ای یبهه و اعتببارات  بایبد  و نبداریم  سبیمنا وضعیت داری آبخوان و آبخیزداری بخش در اینکه بیان با معتمدیان

 به نیاز هک است استان در اصلی برنامه بر آب کم محصوالت سمت به کشت الگوی تغییر گفت: یابد، اختصاص استان

 .داریم دولت بیشتر و بهتر توجه

 تبن  هزار 28۰ افزود: تومان میلیارد ۶۰ از بیش ارزش با صنعتی سیب تن هزار 42 تضمینی خرید از قدردانی با وی

 .است صادراتی آن تن هزار 15۰ که دارد وجود ها سردخانه در سیب

 شود تقویت غربی آذربایجان سیب صادرات زمینه در اقتصادی دیپلماسی

 مینبه ز در اقتصبادی  دیپلماسبی  تسبهیل  و تقویبت  خواهان اسالمی شورای مجلس در اشنویه و نقده مردم نماینده

 .دش غربی آذربایجان سیب صادرات

 ایبن  عالما با کشاورزی بخش تشکلهای و اقتصادی فعاالن با ارومیه در کشاورزی جهاد وزیر نشست در زنجانی علی

 و باشبد  مسبتمر  و دار ادامبه  باید روند این ولی بود مطلوب مدت کوتاه در درختی سیب مشکالت حل افزود: مطلب

 .نباشد زمستان فصل به محدود
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 از بخشبی  ر،کشبو  ببه  آن واردات و پاکسبتان  ببا  نبارنگی  و انببه  و سبیب  تهاتر با ستیمانتومی ما کرد: اضافه زنجانی

 .کنیم مرتفع را سیب صادرات مشکالت

 کننبده  تولیبد  نهکارخا دو ارومیه در گفت: ،شوند متمرکز مرکزاستان در تبدیلی صنایع تمام نباید اینکه بیان با وی

  .دشومین انجام منظور بدین کارخانجات این از خریدی استان داخل در ولی داریم دار یخچال های کانتین

 همکاری بانکها هااستان سایر در که است حالی در این و است بانکها همکاری عدم نیز امر این علت داد: ادامه زنجانی

  .دارند صادرات توسعه برای داران سردخانه و کنندگان صادر با خوبی

 ازمانسب  ریبیس  هبای  پیگیری و فعالیت گفت:،داشت مطلوبی روند صنعتی سیب بازار تنظیم امسال اینکه بیان وی

  .است تقدیر قابل راستا این در نیز غربی آذربایجان استاندار و ایران روستایی تعاون

 فرماندهی ویس از که بود خوبی اقدام سیب پویش :داد ادامه اسالمی شورای مجلس در اشنویه و نقده مردم نماینده

 نقبش  آن یبرندساز و استان محصوالت معرفی در اندتومی اقدامات اینگونه و شد انجام کشاورزی دجها وزات بسیج

  .کند ایفا ای شایسته

 اسبتان  رد سیب اتاق دشومی پیشنهاد افزود: نیست، مطلوب استان در صنفی تشکلهای ساماندهی اینکه بیان با وی

 .شود گیری تصمیم و بررسی سیب تولید صد تا صفر از اتاق این در تا یابد تشکیل

 است شده رفع درختی سیب صادرات دغدغه 

 درختبی  سبیب  اتصادر دغدغه اینکه بیان با باراندوز سردخانه از بازدید حاشیه در و ارومیه در کشاورزی جهاد وزیر

 شبده  همبوار  صادرات مسیر شده، انجام هدف کشورهای با که هاییصحبت با گفت: است شده رفع غربی آذربایجان

 .دارد استمرار همچنان روند این که

 تبن  هزار 15۰ که است مانده باقی تن هزار 28۰ غربی، آذربایجان درختی سیب تن هزار 8۰۰ از کرد: بیان ساداتی

 .است صادراتی ممتاز
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 ببرای  کبرد:  اظهبار  هسبتند،  مبذاکره  حال در خارجی جدید بازارهای برای امر متولیان و مسووالن اینکه بیان با وی

 درصبدد  شبده  انجبام  هبای  ریبزی  برنامه با و شده مطلوبی ریزی برنامه و هستیم تالش در نیز عید شب میوه خرید

 .هستیم عید شب میوه از وسیعی بخش هوشمند توزیع

 یبداری خر شبرایط  و ضبوابط  طبق و بوده باکیفیت شده خریداری عید شب برای که مرکباتی و سیب داد: ادامه وی

 .دارد ارتنظ بازار تنظیم ستاد آن های مولفه تک برتک که چرا ندارد وجود زمینه این در یا دغدغه و است شده

 کبل  درحتبی  سیب درصد 33 که بود درختی سیب میلیون 1.2 کننده تولید جاری زراعی سال در غربی آذربایجان

 .دشومی صادر همسایه کشورهای به تولیدات این از وسیعی بخش که دشومی شامل را کشور

 منطقه، کشورهای تحوالت جمله از مختلف مسایل برخی علت به استان صادرات متولیان و مسووالن گفته طبق اما

 کند وندیر صادرات امسال دیگر مسایل برخی و صادراتی زیرساختهای نبود سیب، تاجران ارزی تعهدات و تحریمها

 .بود شده کنندگان صادر و کشاورزان نگرانی موجب و داشت

  غربی آذربایجان باغداران از درختی سیب تن هزار 42 مینیتض خرید

 اسبتان  در صنعتی سیب تضمینی خرید گفت: سفر این حاشیه در خبرنگاران با گو و گفت در کشاورزی جهاد وزیر 

 ۶4۰ مبل  اقدام نای تحقق با د؛کر تعدیل را بازار قیمت اقدام این و شد خریداری تن هزار 42 میزان به و موفقیت با

 .شد پرداحت زمان اسرع در کشاورزان به میلیاردریال

 اجبرا  ییروسبتا  تعباون  سبازمان  توسبط  درختبی  سیب زمینه در آینده سال از قراردادی تولید نهاد ساداتی گفته به

 .شد خواهد اخذ تصمیماتی نیز کیفیت با و ممتاز سیب باره در و دشومی

 و برندسبازی  هزمینب  در گفبت:  د،شبو می پیگیری صادراتی پایانه ندازیا راه استانداری کمک با اینکه به اشاره با وی

 مقبرر  نیبز  بنبدی  بسته و سورتینگ صنایع ایجاد و توسعه برای و شود انجام کارهایی تا شد مقرر نیز عسل صادرات

 .شود تامین الزم تسهیالت تا شد

 است شده خریداری غربی آذربایجان از کشور عید شب سیب درصد 60
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 ارومیبه  هبب  جهادکشاورزی وزیر سفر حاشیه در خبرنگاران با گو و گفت در نیز کشور روستایی تعاون زمانسا رییس

 .است شده خریداری غربی آذربایجان باغداران تولیدی محصوالت از هموطنان عید شب سیب درصد ۶۰ تا 5۰گفت:

 1۰۰ تبا  85 قیمت میانگین با هشد خریداری سیب ها، العمل توردس براساس فر قادری اسماعیل های صحبت طبق

 .هستند ای کوهپایه ممتاز تولیدات از که است شده تهیه ریال هزار

 در و شبده  خریبداری  جنبوب  والنسبیای  و شمال تامسون پرتقال تن هزار 35 حدود و سیب تن هزار 33 افزود: وی

 .است هدف شهرستانهای در سازی ذخیره محلهای به حمل حال

 طرف وصیخص های بخش و باغداران مجاز، داران سورتینگ از شده خریداری محصوالت تمامی داد: ادامه فر قادری

 و هسبردخان  نقبل،  و حمبل  هزینبه  مثبل  تبعبی  هبای  هزینبه  ریبال  هزار 35 حدود عدد این به و خریداری داد قرار

 .دشومی افزوده خرید مباشرین سود و سورتینگ

 کیفبی  نظبر  از عید شب بازار تنظیم عنوان به شده خریداری تمحصوال گفت: کشور روستایی تعاون سازمان رییس

 .شد خواهد عرضه قیمت زیر درصد 3۰ تا 25 قیمتی نظر از و بوده یک درجه

 تبیبین  را مشبکالت  و کشاورزی بخش در دولت تحولی سیاستهای سفر این در کشاورزی جهاد وزیر ایرنا گزارش به

 احصبای  شبامل  و ببوده  انقالب دوم گام بیانیه در انقالب معظم رهبر باتمطال از سیاستها این تبعیت بیانگر که کرد

 .است مختلف های حوزه در کشاورزی بخش نشده حل مشکالت و مغفول های ظرفیت ها، چالش موجود، وضعیت

 و اخلبی د هبای  ظرفیبت  ببر  تأکید با پایدار غذایی امنیت اساسی راهبرد دو جهادکشاورزی وزیر های گفته براساس

 .دارد قرار جدی توجه مورد کشاورزی سازی تجاری و صنعتی و بنیان دانش یتمدیر

 و اهب  اتحادیبه  نماینبدگان  توسبط  غرببی  آذربایجبان  اسبتان  شبیالتی  و طیور و دام کشاورزی، بخش مشکالت بیان

 خشبها ب یبن ا فعباالن  با کشاورزی جهاد وزیر جلسه در که بود مواردی از نیز نمایندگان و کشاورزی بخش تشکلهای

 .شد بررسی

 نبوع  4۶ و کشبت  زیبر  سطح هکتار هزار 8۰5 از بیش کشت، قابل اراضی هکتار میلیون یک دارای غربی آذربایجان

 .است محصول
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 شبوری ک تولیبدات  از منطقبه  این سهم و است استان شیالتی و دامی و کشاورزی محصوالت میزان تن میلیون ۶.8

 .است درصد 5.۶ کشور در شاورزیک محصوالت کشت زیر سطح کل سهم و درصد 4.8

 31 زا ببیش  گذشبته  سبال  در اسبتان  تولیدات ارزش و هستند فعال کشاورزی بخش در دار بهره هزار 2۰۰ از بیش

 .است بوده تومان میلیارد هزار

 اشتغال درصد 33 و است استان این به متعلق کشور عسل تولید درصد 24 اول، رتبه و کشور سیب تولید درصد 33

 و اسبت  کشباورزی  بخبش  در خبدمات  از بعد بخش این در استان اشتغال اصلی رتبه .است بخش این در دانشهرون

 .است درصد 17.8 افزوده ارزش سهم

 خبر لینک

 

 

 15:59 ،14۰۰ بهمن 24 - ایرنا

 :داد خبر چای سازمان رییس

 چایکاران به تسهیالت تومان میلیارد 42 از بیش پرداخت 3-7

 

 سبال  ایابتبد  از تسبهیالت  تومبان  میلیبون  5۰۰ و میلیارد 42 پرداخت از کشور چای سازمان رییس -ایرنا -تهران

 .داد خبر تاکنون جاری

https://www.irna.ir/news/84651959/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84650018/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B2-%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-%DA%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84650018/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B2-%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-%DA%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/05/19/4/168827615.jpg?ts=1621434357446
https://img9.irna.ir/d/r1/2021/05/19/4/168827615.jpg?ts=1621434357446


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

99 nrc.com/index.phphttp://aw  

 مکانیزاسیون ریاعتبا خط ایجاد به اشاره با «جهانساز بحبی» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 سبهیالت ت تومان میلیون 5۰۰ و میلیارد 42 تاکنون جاری سال ابتدای از گفت: کشور، در چای صنعت توسعه برای

 .است شده پرداخت کشاورزی آالتماشین خرید و گردش در سرمایه برای

 صبندوق  ود:افبز  اسبت،  تومان میلیون 4 چای باغات از هکتار هر یبرا گردش در سرمایه تسهیالت اینکه بیان با وی

 کبرده  پرداخبت  سباله  یک بازپرداخت و درصد چهار کارمزد با را تسهیالت این کشور چای صنعت توسعه از حمایت

 .است

 تتسبهیال  گفبت:  کباران، چبای  نیاز مورد آالتماشین خرید برای قیمتارزان تسهیالت پرداخت به اشاره با جهانساز

 اتباغب  احیبای  و ببر  کبف  هایهرس انواع ونقل،حمل چین، برگ شخم، هرس، ویهه هایدستگاه برای مکانیزاسیون

 .شودمی پرداخت

 .شودمی پرداخت تسهیالت با کارانچای برای حوزه این آالتماشین خرید هزینه درصد 8۰ وی، گفته به

 ببا  یالتتسبه  تومبان  میلیون ۶۰۰ سقف تا گفت: صنعت، ینا دارانکارخانه به تسهیالت پرداخت درباره مسئول این

 .شودمی پرداخت چای هایکارخانه کردن بهداشتی برای درصد 7 کارمزد

 فجبر  کمببار  دهبه  در چبای  حوزه کشاورزی آالتماشین نمایشگاه اندازیراه به اشاره با کشور چای سازمان رییس

 1۰ ببا  را دخبو  موردنیباز  آالتماشبین  نمایشبگاه،  این در ویهه یطشرا با توانستندمی کارانچای کرد: تصریح امسال،

 .کنند تهیه تخفیف درصد

 خبر لینک

 

 

 8:13 ،14۰۰ بهمن 28 - ایرنا

 :کرد اعالم دولتی زرگانیبا شرکت نان و آرد هماهنگی مدیرکل

 هانانوایی در نان قیمت تفاوت دلیل اییارانه آرد نرخ 4-7

https://www.irna.ir/news/84650018/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4%DB%B2-%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-%DA%86%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/84653010/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7
https://www.irna.ir/news/84653010/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7
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 آرد قیمت ودنب نرخی 2 به توجه با :گفت ایران دولتی بازرگانی شرکت نان و آرد هماهنگی مدیرکل - ایرنا - تهران

 .است متفاوت دیگر نانوایی به نانوایی از نان رخن ای،یارانه

 نبوروز  عطبیالت تایبام  در هبا نبانوایی  نیباز  مبورد  گنبدم  برای تدابیری :افزود « جاللی حسن محمد» ایرنا، گزارش به

 .نیاید وجود به مردم نان تامین در مشکلی تا شده اندیشیده

 تعیین :گفت نیز کشور سراسر در نان قیمت خصوص در ایران دولتی بازرگانی شرکت نان و آرد هماهنگی مدیرکل 

 ذاریگب  قیمت مکانی و زمانی موقعیت و خود تشخیص براساس تا است شده سپرده هااستان کارگروه به نان قیمت

 امبا  یاببد،  یشافزا نان طبع به و آرد قیمت است ممکن ها استان مقتضیات مبنای بر وجود این با که دهند انجام را

 .نیست ملی سطح در یشافزا این

 قیمبت  تبا  شده موجب امر همین که است 2 نوع و یک نوع یارانه گندم فروش از هاخبازی آرد تامین افزود: جاللی

 .باشد متفاوت دیگر نانوایی به نانوایی یک از نان

 تتثبیب  دولبت  سیاسبت  فعال اما است، شده مطرح ارز شدن نرخی تک خصوص در پیشنهاداتی گرچه وی، گفته به

 .نشود وارد مردم به فشاری تا هاستقیمت

 شفبرو  محل از هاخبازی آرد تامین حاضر حال در :گفت ایران دولتی بازرگانی شرکت نان و آرد هماهنگی مدیرکل

 .گیردمی صورت مجوزها برحسب تومان 9۰۰ و ۶۶5 نرخ 2 با گندم

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/04/4/169042219.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/09/04/4/169042219.jpg
https://www.irna.ir/news/84653010/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7
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 هشتم: بخش 8

 یرنوآو و تحقیقات همایش،
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  ایرنا – 0/11/89 :تاریخ

  تاس نتامی دعی بش زنیا دمور غمرمتخ

 رخب کلین
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 14۰۰ بهمن 25-14:۰5- جوان رانخبرنگا باشگاه

 

 مردم به خطاب کشاورزی جهاد وزیر

 بخرید سیب کشاورزان به کمک برای 1-9

 کشااورزی  جهاد وزارت سوی از که سیبی تومان میلیارد 64 تمام بار، نخستین برای گفت: نژاد ساداتی

 .ندارد وجود بدهی هیچ و شد تسویه شده، خریداری

 تولید غربی آذربایجان در کشور درختی سیب تولید درصد 33 گفت: کشاورزی جهاد زیرو  -جوان خبرنگاران باشگاه

 هبای سبردخانه  نخست رتبه که استان این هایسردخانه در تن هزار 8۰۰ حدود آن، تولیدات مجموع از که شودمی

 28۰ حدود و شده صادر سیب محصوالت این از تن هزار 5۰۰ اکنون، هم و شودمی سازیذخیره دارد، هم را کشور

 .است موجود هاسردخانه در دیگر تن هزار

 مانده، باقی نت هزار 13۰ حدود و دارد صادرات آمادگی دیگر سیب تن هزار 15۰ حدود تقریباً نهاد، ساداتی گفته به

 .است شده گرفته نظر در عید از بعد و عید مصارف برای

 صادراتی هایبازار ایجاد برای هم هاییتالش و داشته وجود صادرات مسیر در موانعی گوید،می کشاورزی جهاد وزیر

 ببا  تیمبذاکرا  مثبال،  طبور  ببه  شبود؛ مبی  انجام خارجه امور وزارت و کشاورزی جهاد وزارت مسئوالن سوی از جدید

 .است انجام حال در هند نظیر هاییکشور

 کشبور  در سیب صادرات و تضبمینی  خرید اجرای مسئول روستایی تعاون سازمان کشاورزی، جهاد وزیر دستور به

 قیمبت  ببا  خرید این که کرده خریداری قراردادی شیوه با را سیب تن هزار 45 باالی تاکنون، سال ابتدای از و شده

 .بود تومان 35۰ تا 3۰۰ حدود واقعی، قیمت که حالی در شده انجام کیلو هر برای تومان 4۶۰ و هزار یک

https://www.yjc.news/fa/news/8061208/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 ببار،  خستینن برای زیرا گرفته، را کشاورزان ضرر جلوی سیب، تضمینی خرید اجرای گفته، نهاد ساداتی که طور آن

 سبازمان  نبدارد؛  وجود بدهی هیچ و شد تسویه شده، خریداری کشاورزی جهاد سوی از که تومانی میلیارد ۶4 تمام

 را رانایب  سبل ع از درصبد  34 که غربی آذربایجان عسل محصول مورد در را طرح این تا شده مکلف روستایی تعاون

 .دهد گسترش نیز را کشور سطح در کشاورزی قراردادی خرید و کند اجرایی نیز کندمی تامین

 ایجبان آذرب ببه  درختی سیب ویهه به کشاورزی بخش مشکالت بررسی منظور به امروز صبح از کشاورزی جهاد وزیر

 اعانبو  کشبت  ببه  سبال  هبر  ،اسبتان  ایبن  کشبت  قاببل  اراضبی  هکتار میلیون یک از هکتار هزار 8۰۰ که رفته غربی

 .دارد اختصاص کشاورزی محصوالت

 حبدود  که شودمی محسوب استان این در باغی محصول ترینعمده سال، در تن میلیون 1.2 تولید با درختی سیب

 مردم از نیز، یکشاورز جهاد وزیر است. داشته همراه به را غربی آذربایجان کشاورزی شغل هزار 2۰۰ از نفر هزار 7۰

 .کنند حمایت کشاورزان از سیب خرید با تا کرده استدرخو

 هبزار  2 بسبته  یبک  اسبت  قبرار  استان، این به دولت هیئت فروردین سفر در نیز غربی آذربایجان دامداری حوزه در

 .شود گرفته نظر در محصوالت فرآوری منظور به تومانی میلیارد

Play Video 

 ویدیو کد

 دانلود

 اصلی فیلم

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8061208/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/11/25/15644228_188.mp4
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 1۶:۰4 ،14۰۰ بهمن 24 - ایرنا

 :کرد اعالم شیالت سازمان پروریآبزی توسعه معاونت سرپرست

 1404 سال در میگو تن هزار 130 تولید گذاریهدف 1-11

 

 در یگبو م تبن  هبزار 13۰ تولیبد  کبرد: اعالم ایران شیالت سازمان پروریآبزی توسعه معاونت سرپرست -ایرنا -تهران

 .است شده هدفگذاری 14۰4 یانپا تا کشور

 2 تقریببا  افبزایش  ببرای  داشبت:  اظهبار  «افراسیابی مرتضی» کشاورزی، جهاد وزارت از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 توسعه و مرانیع اعتبارات جدید، مزارع و هاسایت احداث گردش، در سرمایه جمله از آن الزامات میگو، تولید برابری

 .است هشد بینیپیش مکانیزاسیون

 هبای نامبه بر از را تولیبد  رانبدمان  و وریبهبره  افبزایش  ایبران،  شیالت سازمان پروریآبزی توسعه معاونت سرپرست 

 .کرد عنوان 14۰4 سال در میگو تنی هزار 13۰ تولید به دستیابی برای ایران شیالت سازمان

 افزایش آرامی هب باید خوزستان و گلستان ،بلوچستان و سیستان مانند هاییاستان در میگو تولید راندمان افزود: وی

 .نشویم مواجه بیماری مشکل با تا یابد

 ارد،د اختصباص  خبوراک  تبامین  ببه  میگبو  و پروریآبزی بخش هایهزینه درصد ۶5 تا ۶۰ کهاین بیان با افراسیابی

 حبوزه،  نای کنندگان دتولی زیرا است، صنعت این روی پیش هایچالش از پروریآبزی هاینهاده تامین کرد: تصریح

 .دهدمی افزایش را مصرف قیمت و تولید هزینه امر همین و کنندمی تهیه آزاد ارز با را هانهاده

 میگو بچه تامین و تولید داشت: اظهار و کرد اشاره تولید هاینهاده از دیگر یکی عنوان به نیز میگو بچه تولید به وی

 .کند پیدا افزایش باید شده 14۰4 سال برای که هدفگذاری به توجه با

https://www.irna.ir/news/84650023/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4
https://www.irna.ir/news/84650023/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/23/4/169301382.jpg?ts=1640234035247
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/23/4/169301382.jpg?ts=1640234035247
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 میگبو  نتب  هبزار  7۰ تولیبد  آینبده  سبال  برای داد: ادامه ایران شیالت سازمان پروریآبزی توسعه معاونت سرپرست

 .است نیاز میگو بچه قطعه میلیارد ۶ منظور این برای که شده بینیپیش

 1۰۰ هکب  داریبم  میگو تولید مجتمع 11 بوشهر استان در گفت: کشور در محصول این تولید هایظرفیت درباره وی

 .فعالند ها آن درصد

 وزسبتان خ و گلستان مجتمع، 2 بلوچستان و سیستان مجتمع، 23 دارای هرمزگان هایاستان کرد: اضافه افراسیابی

 .هستند میگو تولید مجتمع یک دارای کدام هر

 هبا تاناسب  ایبن  از برخبی  در گفبت:  و دکبر  تاکید میگو تولید و پروریآبزی بخش در هاگذاریسرمایه هدایت بر وی

 .دارد وجود میگو استخر احداث هایظرفیت و تولیدی هایمجتمع در خالی نیمه هایظرفیت

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84650023/%D9%87%D8%AF%D9%81%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B3%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4
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 هاردهفرآو و گوشت ،شیر طیور، دام،



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

112 nrc.com/index.phphttp://aw  

 13:۰7 ،14۰۰ بهمن 3۰ - ایرنا

 :جهادکشاورزی مدیر

 شودمی تولید گالیکش در مرغ گوشت تن 10 روزانه 1-12

 

 تولید تانشهرس این در مرغ گوشت تن 1۰ تا 8.5 روزانه گفت: گالیکش کشاورزی جهاد مدیر - ایرنا - گنبدکاووس

 .است منطقه مردم نیاز برابر سه که شودمی

 هزار 54۰ ولیدت با گوشتی مرغ مزرعه 13 :اظهارداشت ایرنا خبرنگار با گو و گفت در شنبه روز فارسیانی آشور برات

 ببه  کشبتار  یبرا مرغداران اتحادیه و دامپزشکی هماهنگی با آنها طیور که است فعال گالیکش در دوره هر در قطعه

 .شودمی حمل مینودشت و کالله

 در کشبتار  از بعبد  مردم مصرفی مرغ :کرد اضافه و اعالم تن سه تا 2.5 را گالیکش در مرغ گوشت روزانه مصرف وی

 هبا شبگاه فرو در ریبال  هبزار  31۰ حبدود  کیلویی بازار تنظیم نرخ آخرین اساس بر کالله و مینودشت هایکشتارگاه

 .شودمی عرضه

 محیطبی  زیست معقوله 2 مرغ، تولید در شهرستان این باالی ظرفیت وجود با افزود: گالیکش کشاورزی ادجه مدیر

 ببا  ریکیلبومت  پبنج  فاصبله  رعایبت  لبزوم  و هیرکانی هایجنگل به بودن وصل جمله از جغرافیایی موقعیت از ناشی

  .است کرده سخت گالیکش در کشتارگاه ایجاد برای را شرایط روستاها

 دلیبل  ببه  امبا  دارد وجبود  کشبتارگاه  ایجاد زمینه موارد این رعایت با شهرستان شمال در داد: ادامه فارسیانی آشور

 .است نکرده آمادگی اعالم تاکنون گذاری سرمایه بانکی، تسهیالت باالی سود نرخ و اولیه هزینه

https://www.irna.ir/news/84654887/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B4-%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/84654887/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/01/07/4/156876232.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/01/07/4/156876232.jpg
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 اما رددا وجود گالیکش در ینسنگ دام راس 3۰۰ و هزار پنج و گوسفندی سبک دام راس هزار 75 کرد: تصریح وی

 .شودمی نگهداری سنتی صورت به هادام بقیه و است فعال سبک صنعتی دامداری واحد چهار فقط

 ایبن  رد فعبال  سنگین صنعتی دامداری واحد 22 حدود 8۰ تا 7۰ دهه از شد: یادآور گالیکش کشاورزی جهاد مدیر

 .شد تعطیل مرور به بانکی تسهیالت سود پرداخت در ناتوانی و مالی مشکالت دلیل به شهرستان

 متقاضی افراد و نیست فعال گالیکش در سنگین صنعتی دامداری که است سال 2۰ حدود کرد: بیان فارسیانی آشور

 تقدنبد مع چراکبه  کنندمی متوقف را خود پیگیری ساله، یک تنفس دوره همچنین و درصد 18 سود نرخ به توجه با

 .ندارد همخوانی تنفس دوره با رمایهس ساله سه تا 2 برگشت دوره

 تعزیرات به گالیکش متخلف واحد 6 معرفی

 هشت توزیع رب نظارت و تولید تهیه، مسوولیت کرد اعالم کشاورزی جهاد وزارت که انتزاع قانون اساس بر گفت: وی

 از ود:افبز  رزیکشاو جهاد مدیر .شد محول کشاورزی جهاد به مردم سفره تا مزرعه از کشاورزی محصوالت سرفصل

 هبا، انوایینب  مانند کشاورزی بخش صنوف از مورد 443 ربیع 17 قرارگاه همکاری با نظارتی هایتیم تاکنون آذر 15

 ببرای  نهایت در و دادند اخطار متخلف واحد ۶5 به و بازدید میوه عرضه و هافروشی روغن ها،فروشی برنج ها،قصابی

 .شدند معرفی حکومتی تعزیرات به و تشکیل خلفت پرونده فروشی مرغ و نانوایی واحد ۶

 تبن  11 ،صبنف  روغن تن 1۰ و خوراکی روغن تن 72 تایلندی، برنج تن 32 مدت این در داد: ادامه فارسیانی آشور

 گالیکش رد بازار تنظیم قیمت با هندی برنج تن 3۰ و مرغ تخم کیلوگرم 3۰۰ و تن 14 منجمد، مرغ تن 4.5 شکر،

  .شودمی توزیع زودیبه دیگر هندی برنج تن 3۰ و شد توزیع

 و راعبی ز زمبین  هکتار هزار 2۰ گوناگون مذاهب و اقوام از مشکل جمعیت نفر هزار ۶4 حدود با گالیکش شهرستان

 از رداریبرخبو  ببا  گبالیکش  .اسبت  قنبد  چغندر و کلزا گندم، آن تولیدی محصوالت مهمترین و دارد باغ هکتار هزار

 .دارد خود حوزه در نیز را گلستان ملی پارک فراوان، آبشارهای و نگلج وجود و گردشگری مزیت

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84654887/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%A9%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 1۶:4۰ ،14۰۰ بهمن 25 - ایرنا

 است شده رفع درختی سیب صادرات دغدغه ی:زکشاور جهاد وزیر 1-13

 

 ابب  و اسبت  شبده  رفبع  غرببی  آذربایجبان  درختبی  سبیب  صبادرات  دغدغه گفت: کشاورزی جهاد وزیر -ایرنا-ارومیه

 .ددار استمرار همچنان روند این که شده هموار صادرات مسیر شده، انجام هدف کشورهای با که هاییصحبت

 آذربایجان ختیدر سیب تن هزار 8۰۰ از :افزود ارومیه در خبرنگاران با گو و گفت در دوشنبه روز ساداتی جواد سید

 .است صادراتی ممتاز تن هزار 15۰ که است مانده باقی تن هزار 28۰ غربی،

 ببرای  :کبرد  اظهبار  هسبتند،  مبذاکره  حال در خارجی جدید بازارهای برای امر متولیان و مسووالن اینکه بیان با وی

 درصبدد  شبده  انجبام  هبای  ریبزی  برنامه با و شده مطلوبی ریزی برنامه و هستیم تالش در نیز عید شب میوه خرید

 .هستیم عید شب میوه از وسیعی بخش هوشمند توزیع

 یبداری خر شبرایط  و ضبوابط  طبق و بوده باکیفیت شده خریداری عید شب برای که مرکباتی و سیب داد: ادامه وی

 .دارد ارتنظ بازار تنظیم ستاد آن های مولفه تک برتک که چرا ندارد وجود زمینه این در ای دغدغه و است شده

 خریداری نت هزار 42 میزان به فقیتمو با استان در صنعتی سیب تضمینی خرید اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 .شد ختپردا نیز تن هزار ۶4۰ میزان به کامل آن بهای و مبل  :کرد اضافه کرد، تعدیل را بازار قیمت و شد

 اجبرا  سبتایی رو تعباون  سبازمان  توسبط  درختی سیب زمینه در آینده سال از قراردادی تولید داد: ادامه نهاد ساداتی

 .شد خواهد اخذ تصمیماتی نیز کیفیت با و زممتا سیب باره در و دشومی

https://www.irna.ir/news/84651172/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/27/4/169230124.jpg?ts=1637996962202
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/11/27/4/169230124.jpg?ts=1637996962202
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 و برندسبازی  هزمینب  در گفبت:  د،شبو می پیگیری صادراتی پایانه اندازی راه استانداری کمک با اینکه به اشاره با وی

 مقبرر  نیبز  بنبدی  بسته و سورتینگ صنایع ایجاد و توسعه برای و شود انجام کارهایی تا شد مقرر نیز عسل صادرات

 .شود تامین الزم تتسهیال تا شد

 سبفر  استان این به درختی سیب ویهه به کشاورزی بخش مشکالت و مسایل بررسی منظور به کشاورزی جهاد وزیر

 .است کرده

 پبهوهش،  رویبان  شبرکت  میوه، نگهداری سردخانه و بندی بسته و سورت واحد از اعم تولیدی واحد چند از بازدید 

 یبه، اروم شهرسبتان  در کشباورزی  بخش ریزی برنامه شورای جلسه در تشرک ،عسل بندی بسته و فرآوری کارخانه

 در ناسبتا  نمایندگان مجمع اعضای و استاندار حضور با کشاورزی بخش مشکالت و مسایل بررسی جلسه در شرکت

 ببه  راههمب  هیات و کشاورزی جهاد وزیر یکروزه سفر هایبرنامه از درختی، سیب محوریت با اسالمی شورای مجلس

 .بود خواهد ناستا

 انبواع  تکشب  زیبر  سباالنه  آن هکتار هزار 8۰۰ که است کشت قابل اراضی هکتار میلیون یک دارای غربی آذربایجان

 .گیرد می قرار کشاورزی محصوالت

 1.8 اتب  یبک  ببین  سباالنه  تولیبد  ببا  قنبد  چغندر و باغی محصول ترین عمده تن میلیون 1.2 تولید با درختی سیب

 .است منطقه این زراعی حصولم مهمترین تن میلیون

 خبر لینک

 

 

 17:29 ،14۰۰ بهمن 24 - ایرنا

 :دام کنندگان تامین شورای رییس

 ماند آب روی بالتکلیف عمان به صادراتی مدا راس 1500 2-13

https://www.irna.ir/news/84651172/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84650080/%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84650080/%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
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 اعبالم  راتصاد توقف برای رسمی بخشنامه که درحالی :گفت کشور دام کنندگان تامین شورای رییس–ایرنا–تهران

 .است باقیمانده آب روی بالتکلیف اخیر روز هفت طی عمان به صادرات برای بکس دام راس 15۰۰ نشده

 روز از افبزود:  هزند دام صادرات وضعیت درباره ایرنا اقتصادی خبرنگار با گو و گفت در یکشنبه روز «پوریان منصور»

 در انعمب  ببه  صبادرات  برای ایقرنطینه شرایط راندنگذ از بعد سبک دام راس 15۰۰ ماه( بهمن شنبه)نوزدهم سه

 .اندمانده آب روی تاکنون و شدند لنچ وارد عباس بندر

 آب ویر و لبنچ  در زنبده  دام نگهداری سخت شرایط دلیل به کرد: تصریح کشور دام کنندگان تامین شورای ییسر

 است. شده تلف دام راس 4۰ تاکنون

 صادرات رایب منعی که بود کرده اعالم تازگی به کشاورزی جهاد وزیر تنها نه که است درحالی این اظهارداشت: وی

 نشبده  اببالغ  هزند دام صادرات توقف بر مبنی رسمی دستورالعملی یا ایبخشنامه هیچ تاکنون بلکه نداریم، زنده دام

 است.

 و لنچ بر سوار همحمول این فت:گ ندارد مشکلی و شده انجام محموله این صادرات فرایند تمامی اینکه بیان با پوریان

 است. شده متوقف آن صادرات رسمی، ابالغیه هیچ بدون که بوده کشور از خروج حال در

 ازرگبانی، ب معاونت همچون کشاورزی جهاد وزارت مربوطه هایمعاونت از فراوان هایپیگیری از پس کرد: اضافه وی

 نبودند. پاسخگو یک یچه کشور دام امور پشتیبانی شرکت بازار، تنظیم قرارگاه

 بلکه شوند،می متضرر صادرکنندگان تنها نه اقداماتی چنین با اینکه بیان با کشور دام کنندگان تامین شورای رییس

 کشور به محموله این برگشت پیشنهاد کشور دام امور پشتیبانی شرکت افزود: شودمی آسیب دچار کشور ملی منافع

 .دارد را خود خاص مشکالت نیز قداما این که است داده را آن خرید و

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/30/4/157266706.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/07/30/4/157266706.jpg
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 دهبد مبی  دست از بدقولی دلیل به را خود جاریت بازارهای تنها نه ایران که بگیریم نظر در باید :اظهارداشت پوریان

 از دراتصبا  ببرای  کبه  ایمحموله اگر تجاری ضوابط طبق زیرا نیست. آسانی کار کشور به محموله این برگشت بلکه

 سپری را ایقرطنیه شرایط مجدد طور به باید حال درعین و است واردات معنی به بخورد برگشت شده خارج کشور

 ببرد. بین از را دام از دیگر بخشی است ممکن کار این کند.

 داخل در رمزق گوشت قیمت به ارتباطی کشور مازاد دام صادرات اینکه به اشاره با دام کنندگان تامین شورای رییس

 هبزار  25۰ دراتصا داخلی وتولید دامپروران و دامداران از حمایت برای دولت که است درحالی نای داد: ادامه ندارد

 پبایین  محج این است. شده صادر آن راس هزار 35 تا 3۰ تنها تاکنون اما کرد، مصوب را سنگین و سبک دام راس

 ندارد. داخلی بازار بر تاثیری صادرات

 توقبف  ینا و نشده ابالغ زنده دام صادرات ممنوعیت یا منع بر مبنی رسمی مجوز تاکنون همچنین اظهارداشت: وی

 است. گرفته صورت غیررسمی شکل به صادرات در

 گبران  ربب  مبنی مجازی هایشبکه و هارسانه برخی تالش علیرغم دهدمی نشان میدانی هایبررسی ایرنا، گزارش به

 هزارتومان 122 نرخ با گوسفندی شقه هرکیلوگرم بلکه ،نیفتاده اتفاق این تنها نه کشور داخل در قرمز گوشت شدن

 شود.می عرضه هزارتومان 2۰۰ از کمتر نیز کیفیت با تفکیکی گوشت کیلوگرم هر و

 .است شده تولید قرمز گوشت هزارتن 2۰۰ و میلیون یک گذشته سال کشاورزی جهاد وزارت آمار آخرین طبق

 خبر لینک

 

 

 1۶:۰5 ،14۰۰ بهمن 24 - ایرنا

 :کرد اعالم دولتی بازرگانی شرکت

 شد تخلیه ایران بنادر در اساسی کاالی کشتی 283 3-13

https://www.irna.ir/news/84650080/%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84650017/%DB%B2%DB%B8%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84650017/%DB%B2%DB%B8%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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 بنبادر  در اهمب  دی پایبان  تبا  اساسی کاالی حامل کشتی 289 کرد: اعالم ایران دولتی بازرگانی شرکت -ایرنا -تهران

 .است شده ترخیص تاکنون کشتی فروند 283 محموله و کرده پهلوگیری ایران جنوبی و شمالی

 و دارد ادامه مردم نیاز تامین برای اساسی کاالهای ورود ایران، دولتی بازرگانی کتشر از ایرنا یکشنبه روز گزارش به

 سازیذخیره یبرا و بارگیری تخلیه، فروند 283 محموله که اندکرده پهلوگیری بنادر در کشتی 289 ماهدی پایان تا

 .است شده حمل نگهداری تاسیسات و مراکز به

 رسبد.عملیات مبی  تن میلیون 7.7 به شده وارد کاالی میزان است. خام شکر و نروغ برنج، گندم، شامل: کاالها این 

 .است انجام حال در نیز هاکشتی باقیمانده ترخیص

 کشور وارد جبرن انواع تن هزار 258 و شکر تن هزار 843 خام، روغن تن میلیون 1.1 گندم، تن میلیون 5.5 تاکنون

 .است شده

 و خریبد  ده،شب  عملیباتی  جاری سال رد و انجام گذشته سال از که کاالها این أمینت برای خوب هایریزی برنامه با 

 .است برقرار سازیذخیره مراکز و انبارها موجودی در بخشی اطمینان شرایط و دارد ادامه کاال ورود

 خبر لینک

 

 

 

 

https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/23/4/157087704.jpg?ts=1604772405083
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/04/23/4/157087704.jpg?ts=1604772405083
https://www.irna.ir/news/84650017/%DB%B2%DB%B8%DB%B3-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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 1۶:۰2 ،14۰۰ بهمن 24 - ایرنا

 :گرمسیری هایمیوه مدیرکل

 گرمسیرینیمه و گرمسیری هایمیوه صادرات دالری نمیلیو 509 ارزآوری 4-13

 

 میلیون 5۰9.3 ارزآوری از کشاورزی هادج وزارت گرمسیری نیمه و گرمسیری هایمیوه دفتر مدیرکل -ایرنا -تهران

 جهباد  وزارت یکشبنبه  روز گبزارش  ببه  .داد خببر  گذشبته  سبال  در گرمسبیری نیمبه  و گرمسیری هایمیوه دالری

 گفبت:  و داد خببر  شبده  کنتبرل  هایمحیط در گرمسیری هایمیوه کشت توسعه از «مقدمجلیلی زهرا» کشاورزی،

 .ستا گرمسیری نیمه و گرمسیری هایمیوه دفتر آتی هایبرنامه از شده کنترل هایمحیط در موز و انبه کشت

 انجبام  حبال  در هبا گلخانبه  در کشت توسعه جهت مناسب ارقام و پاکوتاه هایپایه واردات پیگیری اینکه بیان با وی

 دنببال  یبز ن را پاپایبا  و فبروت  دراگون فروت، پشن کشت و شده کنترل محیط در موز و انبه کشت داد: ادامه است،

 یبن ا کشبت  توسبعه  و آنانباس  نهبال  تولیبد  گرمسیری، نیمه و گرمسیری هایمیوه دفتر مدیرکل گفته به .کنیممی

 هبای طمحبی  و گلخانبه  در گرمسبیری  نیمبه  هبای میوه تولید کرد: تصریح وی .دارد قرار کار دستور در نیز محصول

 در هبا هباده ن سایر و آب وریبهره افزایش منظور به سیریگرم نیمه هایمیوه باغات در سایبان اجرای با شده کنترل

 .است اجرا حال

 بوده تن هزار 75۶ گذشته سال در گرمسیری نیمه و گرمسیری محصوالت صادرات مجموع شد: یادآور مقدم جلیلی

 .است داشته ارزآوری دالر میلیون 5۰9.3 که

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84650022/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://www.irna.ir/news/84650022/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/22/4/168833235.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/22/4/168833235.jpg
https://www.irna.ir/news/84650022/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C
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 1۰:42 ساعت 14۰۰ بهمن 25-اکوناایران

 ایرانی بازار در ممنوعیت برنج/تبعات واردات افزایش 5-13

 نشده انجام فیکا اندازه به مناسب زمان در ظاهرا ولی بوده همراه جاری سال در درصدی 37 افزایش با برنج واردات

 در شبود؛ یمب  عنبوان  برنج قیمت افزایش بر موثر عوامل از واردات، عدم و ماهه چهار ممنوعیت اعمال اکنون و است

 ولبی  دببو  شبده  داده هشدار صمت وزارت به ممنوعیت این از ناشی گرانی تبعات به نسبت آن از پیش که شرایطی

 .نشد یتوجه

 

 طببق  هکب  طبوری  ببه  شبود؛ مبی  دیبده  بازار و رسمی آمار در وضوح به اخیر ماه چند در ایرانی برنج قیمت افزایش 

 ببه  سببت ن درصدی ۶8 افزایش و شده شکسته برنج قیمت افزایش رکورد امسال ماه دی در ایران آمار مرکز گزارش

 کبه  سبت ا حبالی  در ایبن  اسبت،  شبده  ثبت هم تومان زاره ۶8 از بیش تا ایرانی برنج کیلو هر است، داشته پارسال

 .دارد هم تومان هزار 9۰ تا قیمت افزایش از نشان میدانی مشاهدات

 آن از خشیب ولی است مطرح گرانی این برای بازار در دالالن هایتنش و احتکار خشکسالی، جمله از مختلفی دالیل

 .دانندمی برنج واردات مدیریت عدم از ناشی را

 رسید تن میلیون 1.1 به برنج اتوارد

 شبد  اعبالم  ایسنا به -ایران گمرک سخنگوی-لطیفی سوی از که برنج واردات وضعیت آخرین که است حالی در این

 هزار 738 و میلیون 975 بر بال  ارزش به تن هزار 134 و میلیون یک از بیش امسال ماهه 1۰ در که دهدمی نشان

 و وزن در درصبد  33 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در واردات این است، شده انایر وارد و ترخیص گمرک از دالر

http://www.iranecona.ir/post/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 دالر میلیبون  771.1 ارزش ببه  تبن  میلیون 852.5 گذشته سال ماهه 1۰ در است. داشته افزایش ارزش درصد 27

 .بود شده ایران وارد برنج

 بود نشده گرفته جدی که هشداری و واردات مدیریت عدم از انتقاد

 ابتبدای  از نیبز  جباری  سال در که شودمی ممنوع داخل تولید از حمایت جهت ماه چند در سال هر در برنج واردات

 محبدود  سبیار ب خاص شرایط تحت یا و ممنوع برنج ترخیص روند فاصله این در و شد اعمال ماه آبان اواخر تا مرداد

 را ممنوعیبت  نهمی ایرانی برنج قیمت افزایش چرایی درباره - برنج واردکنندگان انجمن دبیر - کشاورز اخیرا است،

 برنج برای دیدیته برنج واردات که اندکرده اعالم دولت به ممنوعیت از قبل» که است گفته و داده قرار اشاره مورد

 ایبن  ولبی  شد، رکشو وارد برنج واردات، ممنوعیت دوره اتمام از بعد شود، اعمال ممنوعیت این نباید و نیست ایرانی

 تباثیری  هبا قیمبت  کباهش  در دیگبر  و ببود  شبده  قیمت افزایش درصد 1۰۰ دچار ایرانی برنج که بود زمانی واردات

 «.نداشت

 نرسید جایی به صمت با گمرک مکاتبه

 و اعمال عدم مورد در زیادی های بحث برنج واردات ممنوعیت اعمال از پیش که شده مطرح حالی در اظهارات این

 ببا  ای اتببه مک در ایبران  گمبرک  امسال تیرماه در داشت؛ وجود بازار مدیریت و ارداتو کنترل جهت آن در تاخیر یا

 .بود داده هشدار برنج واردات جریان به نسبت صمت وزارت

 کاهش به رهاشا با صمت، وزارت داخلی بازرگانی وقت معاون - قبادی با مکاتبه در -گمرک فنی وقت معاون-ارونقی

 فصبلی  یبت ممنوع تباریخ  در ببازنگری  خواسبتار  است، تن هزار 37 حدود قطف بنادر در برنج موجود اینکه و واردات

 .بود شده آتی هایماه در آن قیمت افزایش یا برنج کمبود از جلوگیری جهت کاال این واردات

 ببه  سبیدن ر حبال  در و کرده بارگیری را برنج مبدا از کشتی فروند 1۰ حدود که بود کرده اعالم گمرک فنی معاون

 و شده شروع تاخیر با ممنوعیت بنابراین ندارند، ترخیص امکان و برسند ممنوعیت از بعد است ممکن که است انایر

 رسدمی ظرن به جاری سال خشکسالی و موجود شرایط به توجه که بود کرده تاکید وی شود. اندیشیده سازوکاری یا

 مبورد  در شبده  ابالغ تصمیم آتی، هایهما در آن قیمت افزایش یا برنج کمبود تبعات هرگونه از جلوگیری جهت که

 .داشت خواهد فوری بازنگری و مجدد بررسی به نیاز فصلی ممنوعیت
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 و وعیبت ممن زمبان  مبورد  در کشاورزی و صمت وزارت جمله از ذیربط هایدستگاه سوی از موثری اقدام حال این با

 .شد لغو دترزو هفته یک فقط نهایت در و داشت امهاد ماه آبان اواخر تا ممنوعیت و بود نگرفته صورت آن مدیریت

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 27-22:۰3- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ مطرح دام امور پشتیبانی شرکت عامل مدیر

 بودند کرده دام صادرات به اقدام که صادرکنندگانی زیان و ضرر پرداخت 6-13

 حمل به اقدام دام صادرات ممنوعیت خصوص در رسانیاطالع وجود با صادرکنندگان برخی گفت: مردی

 .ایمکرده توافق هاآن دام خرید برای که بودند کرده گمرک طرف به بار

 در رسبانی  اطالع اینکه وجود با گفت: سیما یک شبکه 21 خبری بخش در مردی محسن  -جوان خبرنگاران باشگاه

 انیپشبتیب  شبرکت  بودنبد.  کرده صادرات برای دام حمل به اقدام مورد دو بود، شده دام صادرات ممنوعیت خصوص

 را زیبان  و ضبرر  و بخبرد  اسبتراتهیک  ذخبائر  عنوان به را هاآن دام که رسیده توافق به صادرکنندگان این با دام امور

 .کند پرداخت

http://www.iranecona.ir/post/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8063260/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 بود شده دودمح دام عرضه داشتیم که خوبی هایبارندگی به توجه با دام، امور پشتیبانی شرکت عامل مدیر گفته به

 للبی خ تبا  کند اعمال دام صادرات بخش در موقت طور به را هاییمحدودیت گرفت تصمیم کشاورزی جهاد وزارت و

 .نیاید پیش رمضان ماه و سال پایان در مردم نیاز مورد گوشت تامین در

 نگینسب  و سبک دام صادرات ها،استان دامپزشکی کل مدیران به اینامه طی کشور دامپزشکی سازمان این از پیش

 .بود کرده اعالم ممنوع را

 ناگهبان  امبا  بودنبد،  عمان به صادرات آماده لنج در زیادی هایدام بود: گفته زنده دام کنندگانتامین شورای رئیس

 .داشت پی در را هادام گسترده تلفات مساله همین شد. متوقف دام صادرات

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 27-19:32- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد ممنوع سنگین و سبک دام صادرات 7-13

 .کرد اعالم ممنوع را سنگین و سبک دام صادرات اینامه طی کشور دامپزشکی سازمان

 ببه  کشبور  دامپزشبکی  سبازمان  پیشبگیری  و بهداشبتی  نمعاو نقیبی، بهمن سید نامه در  -جوان خبرنگاران باشگاه

 معاونبت  14۰۰ مباه  بهمبن  24 مورخه 7۶582 شماره نامه به عنایت با است: آمده هااستان زشکیدامپ کل مدیران

 ببرای  شبده  داده هبای مجبوز  محبل  از سنگین و سبک دام خرید با ارتباط در متبوع وزارت بازرگانی توسعه محترم

https://www.yjc.news/fa/news/8063260/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8063180/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
http://www.yjc.news/
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 شبامل  ممنوعیت این و شده اعالم ممنوع سنگین و سبک دام صادرات مجوز صدور رساندمی استحضار به صادرات،

 نیبز  ،انددهش ارسال خروجی گمرکات به و شده صادر التین بهداشتی گواهی هاآن برای حتی که هاییمحموله تمام

 .شودمی

 .ندک متوقف را دام صادرات کشاورزی جهاد وزارت تا شده سبب عید، شب آستانه در اساسی کاالی این کمبود

 بودند، عمان به صادرات آماده لنج در زیادی هایدام بود: گفته زنده دام ندگانکنتامین شورای رئیس پیش روز چند

 .داشت پی در را هادام گسترده تلفات مساله همین شد. متوقف دام صادرات ناگهان اما

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 25-2۰:4۰- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ مطرح تجارت توسعه سازمان معاون

 همسایه کشورهای به ایران صادرات درصدی 37.5 رشد 8-13

 ساال  باه  نسابت  درصد 37.5 سال نخست ماه 10 طی همسایه کشورهای به ایران صادرات گفت: پیلتن

 .است داشته رشد قبل

 هبای کشبور  ببه  دالر میلیبارد  38 از ببیش  امسبال،  ابتبدای  ماه 1۰ در گفت: نپیلت فرزاد  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .است داشته افزایش درصد 37.5 قبل سال با مقایسه در که ایم داشته صادرات همسایه

https://www.yjc.news/fa/news/8063180/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF
https://www.yjc.news/fa/news/8061526/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://www.yjc.news/
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 نسببت  رصدد 35 که شده انجام هم واردات دالر میلیارد 41.4 مدت این در تجارت، توسعه سازمان معاون گفته به

 .است شده روبرو درصدی 3۶ رشد با کشور تجاری مبادالت حجم همچنین است. اشتهد رشد پارسال به

 تبا  مرقب  ایبن  شبده  هدفگذاری که است درصد 2 همسایه کشورهای تجاری مبادالت از ایران سهم گوید: می پیلتن

 .برسد برابر 5 به آینده سال 4 تا و شود برابر 2 آینده سال

 398و یبون میل 81 دالر، میلیبون  23۶ و میلیبارد  8۰ ارزش ببه  ایران، تنی هزار ۶3۶ و میلیون 133 تجارت کل از 

 ۶1 که شد دلتبا 14۰۰ ماهه 1۰ در همسایگان و ایران بین دالر میلیون 932 و میلیارد 4۰ ارزش به کاال تن هزار

 .است داده اختصاص خود به را ماهه ده تجارت کل ارزش درصد 51 و وزن درصد

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 25-۰۰:48- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 کرد؛ مطرح پاک پیمان

 یافت افزایش درصد 121 ترکیه به ایران صادرات رشد؛ مسیر در همسایه کشورهای با تجارت 9-13

 افازایش  کااال  ارزش و وزن لحاا   از همسایه کشورهای به صادرات گفت: تجارت توسعه سازمان رئیس

 .ایم رفته بیشتر افزوده ارزش با کاال صادرات سراغ به و است یافته

https://www.yjc.news/fa/news/8061526/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%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-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87
https://www.yjc.news/fa/news/8060679/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%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-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B1-%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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 وضعیت خصوص در زیر سواالت به یک شبکه ثریا برنامه در تجارت توسعه سازمان رئیس  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .داد پاسخ کشور صادرات

 است؟ صورتی چه به کشور صادرات وضعیت

 ارزش ببا  هاییکاال سراغ به اکنون و است داشته شدر کاال ارزش و وزن لحاظ از ما صادرات میزان پاک: پیمان آقای

 .است متوقف،ممنوعه اقالم واردات همچنان ایم. رفته بیشتر افزوده

 و لیبر  رزشا ایم.کباهش  کرده حذف آمارها از افغانستان مشکالت سبب به را صادرات آمار از ای توجه قابل حجم ما

 ببا  امبا  بود ارگذ اثر صادرات آمار در که بود بعدی مورد ات،صادر در ایران اصلی رقیب عنوان به ترکیه های سیاست

 .ایم بوده صادرات آمار افزایش شاهد وجود این

 است؟ کرده پیدا افزایش میزان چه تا روسیه به صادرات

 در راتصباد  زمینبه  در کبه  هایی ایم.ممنوعیت داشته روسیه به صادرات وزن و ارزش افزایش درصد 25پاک: پیمان

 .باشیم داشته مناسبی پیشرفت و خوب اقدامات ما که شد سبب آمد جودو به روسیه

 است؟ بوده افزایشی آیا صادرات آمار چین با رابطه در

 صبادرات  یتاولو هستیم تری پیشرفته صادرات دنبال به است خام مواد دارد که وارداتی بیشترین چین پاک: پیمان

 چبین  رکشبو  در مبا  دشومی بازارها وابستگی و افزوده ارزش افزایش سبب که است فروشی خرده و پتروشیمی مواد

 .کنیم می دنبال را این

 ایهب  فروشبگاه  و هبا  کشبور  در مبویرگی  پخبش  دنبال کشورهابه دیگر و روسیه ،عمان مانند مختلف کشورهای در

 .هستیم ای زنجیره

 است؟ داشته رشد اندونزی کشور به صادراتمان آیا

 زمینبه  در ما رد.دا بخش امید روند بسیار دارد ایران با که همسویی به توجه با ندونزیا کشور با تجارت پاک: پیمان

 در کبه  مداری ها کشور این در هایی کریدور سری یک .ایم داشته را درصدی 1۰۰ حدود رشد کشور این با صادرات

 .کرد خواهد کمک ما به آینده

http://www.yjc.news/
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 .هستیم اندازی راه حال در اما نداریم را ها کشور برخی با کشاورزی و گیاهی قرنطینه ما اکنون

 است؟ توجه قابل ها رشد این آیا

 در ای هتوجب  قاببل  تبوان  مبا  ایبم  نکبرده  کامبل  هنوز را ها ساخت زیر که است مراحلی در ها رشد این پاک: پیمان

 .است شده مرتفع که داشت وجود هایی محدویت اما ایم داشته دیگر موارد و ونتیالتور ماسک، صادرات

 است؟ بوده چگونه ازبکستان به ما ادراتص

 در است هبود تجاری و وزنی رشد زمینه در رشد این است داشته رشد ازبکستان به صادرات درصد 2۰۰ پاک: پیمان

 .ایم ردهک امضا ها نمایشگاه برای توافق کشورها با.هستیم مذاکره حال در کاال انتقال و ترانزیت توسعه بحث

 است؟ چگونه صادرات نترکمنستا با رابطه در

 یپلماسید و است شده مطلوب ترکمنستان با روابط ایم. داشته ترکمنستان با صادراتی رشد درصد 1۶2:پاک پیمان

 .است داشته مناسبی عملکرد اقتصادی

 ایم؟ داشته عمان کشور با صادراتی رشد درصد چند

 ایهب  توافبق  .ایبم  داشبته  صبادرات  ارزشی رشد درصد 73 و صادرات وزنی افزایش درصد 2۰ عمان در پاک: پیمان

 دراتصبا  تعرفبه  کشور 78 با خرما صادرات در عمان است. گرفته صورت مختلف های حوزه در کشور این در خوبی

 .دارد صفر

 است؟ بوده چگونه صادرات دیگر های کشور در

 ببا  راتصباد  درصبد  8۶ شبد ر شبد.  خواهد افتتاح و ساخته ایرانیان دست به عراق ورزشگاه ترین بزرگ پاک: پیمان

 در وریهسب  است. شده مرتفع مشکل این اما است پول پرداخت سوریه، در مشکالت از یکی ایم. داشته سوریه کشور

 دیگبر  کبی ی و داریبم  را رایبزن  بحث یک صادرات، توسعه حوزه در کل در .شد خواهد اضافه عرب اتحادیه به آینده

 .هستیم عهتوس حال در زمینه دو هر در که خدماتی بخش
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 ماننبد  دیگبر  های کشور با صادراتی رشد همچنین ایم. داشته صادرات حوزه در را درصدی 121 رشد یک ترکیه در

 ایران خطوط است بوده وزنی صادرات درصدی 71 و صادرات ارزش افزایش درصد 1۶5 آن میزان که ایم داشته غنا

 .شد فعال مجدد کشور این در خودرو

 چیست؟ از ناشی فعلی صادرات های رشد

 ببه  اعتمباد  عبد ب نکتبه  و شد توجه بکر های بازار به توافق شرایط در .است رویکرد دو از ناشی رشد این پاک: پیمان

 .هستند اصلی بازیگر آنها و داده خصوصی بخش به را ها دلگرمی یکسری دولت است خصوصی بخش

 اسبت.  ردهکب  مبدیریت  تجارت و توسعه سازمان را تهاتر مورد 759 دارد. وجود خوبی های فرصت لیبی و الجزایر در

 .دارد را دنیا تجارت از ای توجه قابل حجم تهاتر

 ؟است تر آفرین مشکل کشور برای خارجی یا داخلی های تحریم از یک کدام شما نظر به

 از درصد 9۰ .ایم کرده تعیین مختلف تقاط برای را آن الزامات و تعریف صادراتی جهش برای برنامه یک پاک: پیمان

 درصد 3۰است. صادرات توسعه برای عاملی خود تهاتر بحث .است نامناسب قوانین و تحریمی خود از ناشی مشکالت

 .است تهاتر اساس همین بر دنیا کشورهای صادرات از

 افراد این دارند، زهحو این در سواالتی و ندارند مناسبی اطالعات اما بالفعل نه هستند بالقوه صادرکنندگان از بسیاری

 کنند؟ مراجعه کجا به باید اطالعات دریافت برای

 از که این کند. تنظیم را هوشمند قراردادهای سری یک که است این داریم سامانه بحث در که تمرکزی پاک: پیمان

 ببه  را ینبالکچب  اول گبام  در مبا  است. هایی نیاز پیش نیازمند دهد فرد به اطالعات و شود استفاده مصنوعی هوش

 گبام  اتب  شبود  مشبخص  سبامانه  این باگ باید ایم، کرده تست کشور چند در را نیاز پیش پلتفرم و شناخته سمیتر

 .ایم گرفته کمک خصوصی بخش از نیز آن مالی تامین برای .شود برداشته بعدی

 ببه  .کنبیم مبی  حمایت آن از و است کار دستور در تجاری تجارب انتقال و صادراتی های دهنده شتاب توسعه بحث

 در خبرد  یعصبنا  به را ضمانت و بیایند ضمانت های صندوق که است این ما رویکرد هستیم. افزایی هم ایجاد دنبال

 .دهند جدید بازارهای
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 .هستیم آن افزایش دنبال به و ایم رسیده رایزن 1۰ به رایزن 2 از

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 28-15:۰2-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد؛ مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 سال پایان تا یزمین سیب تن هزار 100 واردات 10-13

 بارای  زمینای  سایب  تن هزار 100 که کرد اعالم کشاورزی جهاد وزارت گفت:: بارفروشان اتحادیه رئیس

 .رودنمی فراتر تومان هزار 9 تا 8 از محصول قیمت واردات، صورت در که کندمی وارد بازار تنظیم

 ببا  کبه  اسبت  خالی زمینی سیب انبارهای درصد ۶۰ اکنون هم گفت: نهاد دارایی مصطفی  -جوان انخبرنگار باشگاه

 امسبال  که شد تولید کشور در زمینی سیب تن هزار 5۰۰ و میلیون 5 گذشته سال رسد. می تعادل به بازار واردات

 .است یافته کاهش درصد 3۰ تا 25 قبل سال مشابه مدت با مقایسه در تولید میزان

 اگبر  که دهیم می هشدار جهاد وزارت به انبارها موجودی و تولید شرایط به توجه با گفت: بارفروشان اتحادیه رئیس

 .رسد می تومان هزار 2۰ به اسفند در زمینی سیب قیمت نشود، انجام واردات

https://www.yjc.news/fa/news/8060679/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%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-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B1-%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.yjc.news/fa/news/8062892/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
http://www.yjc.news/
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 سبامانه  طریبق  زا تومبان  8۰۰ و هبزار  9 نبرخ  ببا  زمینی سیب هوشمند توزیع بازار تنظیم راستای در بهمن 18 از 

 ببه  یبادین م در قیمت که داد قول روستایی تعاون مرکزی سازمان مدیرعامل گذشته هفته که دشومی انجام بازرگام

 .رسد می تومان هزار 8 از کمتر

 کبه  بود داده رهشدا رود، تومان هزار ۶ تا 5۰۰ و هزار 5 زمینی سیب کیلو هر قیمت که آبان در بارفروشان اتحادیه

 .یافت تحقق امر این که رسد می تومان هزار 12 تا 8 به قیمت

 خبر لینک

 

 

 13:57 ،14۰۰ بهمن 3۰ - ایرنا

 رقیب کشورهای به مازندران مرکبات صادراتی بازارهای واگذاری 11-13

 

 رکببات م تبن  میلیبون  نیم دستکم عرضه تا شد سبب صادراتی بازارهای در پذیریرقابت هایچالش - ایرنا - ساری

 تببدیل  تاناسب  مسئوالن و دارانسورتینگ ،باغداران برای جدی ایدغدغه به مازندران فنی انبارهای در شده ذخیره

 .شود

 ؛اسبت  اسبتان  کشاورزی درآمد منبع و اقتصادی مهم محصول دومین برنج از پس مازندران مرکبات،ایرنا گزارش به

 و حمل و تولید ینههز بودن باال صادرکنندگان که آنچه دلیل به امسال آن داخلی مصرف بر مازاد تولید که محصولی

 داده دسبت  از را جهانی بازار در رقابت قدرت ،نامند می روسیه و عراق کشور دو به بویهه صادراتی هدف بازار تا نقل

 .است پوسیدن حال در انبارها در و است

https://www.yjc.news/fa/news/8062892/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.irna.ir/news/84654750/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/01/25/4/157847011.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/01/25/4/157847011.jpg


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

132 nrc.com/index.phphttp://aw  

 و کارشناسبان  اظهبارات  بنبد  ترجیح اخیر دهه یک طی دستکم مازندران کشاورزی محصوالت کردن محور صادرات

 ببرای  مرکببات  یهاباغ بازسازی و اصالح گذشته های سال در هم دلیل همین به و بود مختلف سطوح در والنمسو

 مراکبز  و اهب  سورتینگ تعداد آن کنار در و گرفت کار دستور در مرزها سوی آن در پسند بازار محصولی به دستیابی

 داری انبار تظرفی شود. تکمیل هم باغ از پس صادرات زنجیره تا یافت افزایش واحد 7۰۰ به 2۰۰ از نیز بندی بسته

 هبزار  5۰۰ و میلیون یک به ها سردخانه توسعه با تن هزار 8۰۰ از مبنا همین بر هم مازندران کشاورزی محصوالت

 .رسید تن

 کبه  مرکببات  ببویهه  مازنبدران  کشباورزی  محصبوالت  کردن محور صادرات برای مثبت و خوشایند اتفاقات این همه

 ،شبد  مفراه دهه یک طی بیش و کم ،است داخلی مصرف بر مازاد آن تنی میلیون سه حدود تولید از نیمی دستکم

 علبت  و ستا داده دست از جهانی بازارهای در رقابت قدرت ایران مرکبات که گویند می کنندگان صادر اکنون ولی

 تقیمب  کباهش  و سبو  یبک  زا گذشبته  سبال  یبک  های گرانی خاطر به نقل و حمل و تولید هزینه بودن باال هم آن

 .است ودهب زمانی دوره این در آنها ملی پول ارزش کاهش خاطر به ترکیه مانند رقیب کشورهای صادراتی محصوالت

 ولبی  ،ببوده  خبوب  بسبیار  مازنبدران  در مرکبات تولید وضعیت که درحالی امسال گویند؛ می کشاورزی کارشناسان

 سورتینگ های هزینه ،نقل و حمل تعرفه ،کارگری دستمزد ،ها ادهنه قیمت افزایش لحاظ به رکشو اقتصادی شرایط

 بشبدت  ارباغد برای مازندران مرکبات شده تمام قیمت تا شد سبب ها بخش دیگر در قیمت افزایش و بندی بسته و

 از و بتیرقبا  مزیبت  رفبتن  دست از آن نتیجه که برسد محصول صادرات مرحله به گرانی زنجیره و کند پیدا افزایش

 .است بوده ای منطقه شده تثبت بازارهای دادن ستد

 وعبده  و ردممب  مطالببات  از بلکه ،باغداران خواسته ترین مهم تنها نه مازندران مرکبات برای عرضه بازار مشکل حل

 دلیل مینه به و کردند مطرح مختلف های دوره در هم مجلس نمایندگان ،اجرایی مسووالن بر عالوه که است هایی

 طبی  اسبت  ملت خانه کشاورزی کمیسیون عضو که مجلس در ساری شهرستان نمایندگان از یکی شتهگذ هفته هم

 ارهبای باز ببه  مازنبدران  عرضبه  آمباده  مرکببات  صادرات مشکالت حل خواستار جمهور رییس اول معاون از ای نامه

  .شد هدف کشورهای

 منتشبر  هبا  رسبانه  در که اش نامه در میاسال شورای مجلس در میاندورود و ساری مردم نماینده زارعی منصورعلی

 به توجه با و دارد قرار آن انباشت و فروش عدم دلیل به مرکبات ضایعات وقوع بحرانی نقطه در مازندران :نوشت ،شد
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 زمبان  مبدت  ها،اسبتاندارد  طببق  کبه  شده سازیذخیره انبارها در مرکبات تن هزار 5۰۰ از بیش اکنون هم که این

 اسبتان  تولیدی مرکبات از زیادی درصد گذرد،می فرصت این از هاماه و است هفته 12 انبارها در مرکبات نگهداری

 فاجعبه  که است ضایعات به شدن تبدیل حال در کشاورزی بخش در صادرات و توزیع مناسب سیستم نبود دلیل به

 .زد خواهد رقم را بزرگی

 اورزی،کشب  محصبوالت  صبادرات  توسعه از حمایت نظورم به نیز 14۰۰ سال بودجه الیحه در :افزود اش نامه در وی

 جهبت  ودجبه ب و برنامه سازمان ولی شده گرفته نظر در آنها حمل برای باری هواپیماهای نقل و حمل سوخت یارانه

 جبدی  یاربسب  بحران اب را کشاورزان مرکبات، ضایعات افزایش خطر لذا.است نداده صورت اقدامی اعتبارات تخصیص

  .است کرده مواجه

 

 است؟ بوده چقدر امسال مازندران مرکبات تولید هزینه

 اسبت  این تواقعی ولی کند،می بازگو را مازندران باتمرک صادرات مشکل از بخشی مجلس نماینده این نامه چه اگر

 در را ودخب  رقبابتی  قبدرت  بتوانبد  مازندران مرکبات که رسد می نظر به بعید ای یارانه سوخت اختصاص با تنها که

 .است نگهداری و تولید هزینه بودن باال هم آن دلیل و کند احیاء منطقه رهایبازا

 طببق  اسبت.  پرتقال هم باغداری محصول ترین مهم و باغبانی ،کاری برنج کنار در مازندران کشاورزی اصلی فعالیت

 با برابر کباتمر انواع تن هزار 7۰۰ و میلیون 2 از بیش گذشته سال همانند نیز امسال کشاورزی جهاد سازمان آمار

 دسبتکم  ستا الزم و است پرتقال تولید میزان این درصد 7۰ .است شده تولید استان این در کشور مرکبات از نیمی

  .شود صادر آن تن میلیون یک

https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/13/3/169274094.jpg?ts=1639389981788
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/12/13/3/169274094.jpg?ts=1639389981788
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 هفبت  هبم  پرتقال و تومان هزار 9 سردرخت نارنگی گرم کیلو هر قیمت متوسط امسال که دهدمی نشان ها بررسی

 متقببل  را ای زینبه ه نقبل  و حمبل  یبا  و بنبدی  بسبته  ،چیبدن  در کبه  ایبن  بدون باغدار عبارتی به .بود تومان هزار

 هبزارو  یبک  تبا  یکهزار حداکثر کیلو هر در که باغدار برای مبل  این و است فروخته قیمت این به را محصولش،شود

 .است بوده رضایتبخش تقریبا داشته سود تومان 5۰۰

 مصبرف  بازار به نسبت استان مرکبات تولید مازاد وجود با برداشت فصل ابتدای در مازندران مسووالن اظهارات طبق

 داخلی انکنندگ مصرف و کننده تولید برای هم مرکبات قیمت تا بود شده سبب اتصادر برای تقاضا افزایش،داخلی

 برداشبت  زا پبس  روزانبه  ،مرکبات برداشت پایان از پیش تا امسال ماه مهر از که طوری ،باشد رضایتبخش و مطلوب

 15 طمتوسب  طبور  ببه  ف مسبتقیم  سبازی  ذخیره جای به و شد می انجام بندی بسته و سورت ،باغ سر از محصول

 .شد می صادر کشور از خارج به استان از مرکبات تنی 2۰ کانتینر

 دوم نیمبه  از سبپس  و دشومی شروع رس زود های نارنگی برداشت با شهریور اواخر از مازندران مرکبات عرضه بازار

 چندین زمانی بازه نیا در هستیم. شاهد ماه دی پایان تا را مرکبات عانوا عرضه پیک بازار به پرتقال ورود با ماه آبان

 دسته نخستین نعنوا به باغداران از شماری ،روند می استان مرکبات سراغ به یکدیگر با رقابت در ازخریداران دسته

 کننبد  می خلیدا ارباز وارد خرد خرد برداشت زمان در را مرکبات درصد 7۰ حدود ساله هر که مرکبات بازار فعاالن

 قیمبب  ابب  فبروش  هدف با سنتی اما فنی های انبار در مصرفی خود بر عالوه ار خودشان تولید مرکبات درصد 3۰ و

 صبادرات  ریبا ب مشتری اگر و داخل به را محصولشان بازار فراخور به و کرده سازی ذخیره برداشت پیک از پس باالتر

 .کنند می عرضه،باشند داشته

 های بش در داخلی بازار در است هم یفیک بسیار که شده ذخیره محصوالت این عمده که دهدمی نشان ها بررسی

 ببه  خیرا سال چند در که داران سورتینگ .دشومی عرضه مناسب سود و قیمت با جدید سال از پس ماه یک تا عید

 دسبت  هبب  را خبارجی  و داخلبی  رببازا  و شبدند  تبدیل مازندران مرکبات خریداران از دسته ترین بزرگ و ترین مهم

 کبه  عیموضبو  ؛اسبت  صبادرات  آماده ها انبار در آنان شده خریداری محصول روزها نای که هستند گروهی ،گرفتند

 .شود ملی و استانی مسووالن و آنان دغدغه محصول این تاوجود شد سبب
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 کشور مرکبات با استان مرکبات قیمت نبودن پذیر رقابت ،مازندران مرکبات کنندگان صادر و خریداران از دسته این

 خبود  ضبل مع تبرین  مهبم  عنبوان  به را عراق و روسیه همسایه کشورهای بازار در رقیب ترین اصلی عنوان به ترکیه

 .کنند می معرفی

 یبره ذخ و بنبدی  بسبته  و نقبل  و حمبل  ،برداشبت  ،باغداری فنی مسایل تا شد سبب داران سورتینگ فعالیت اگرچه

 ضایعات یکشاورز جهاد مسووالن یرسم اعالم طبق و شود ترویج استاندارد صورت به استان باغداری در فنی سازی

 عامبل  رمبدی  گفتبه  ببه  امبا  ،بیاببد  کاهش درصد پنج از کمتر به امروز،گذشته دهه یک درصد 35 تا 3۰ از مرکبات

 ببرای  رداشتب از قبل مرحله در یعنی درخت سر تا مرکبات کیلو هر تولید هزینه مازندران داران سورتینگ اتحادیه

 محصبول  قبل ایه سال از تر گران خریداران امسال دلیل همین به و است بوده تومان رهزا ۶ تا نیم و پنج باغداران

 .کردند خریداری را

 تاس روال اندار سورتینگ سوی از سرباغ یکجا خرید معموال :گفت ایرنا خبرنگار با گو و گفت در زاده احمد محمد

 از رضبایبخش  اتقریبب  و منطقبی  سود پرداخت با انتوم هزار 9 تا تومان هزار هفت از با باغ سر مرکبات نیز امسال و

 .شد خریداری باغداران

 نیز باتمرک بندی بسته و سورتینگ ،کشی قارچ و نقل و حمل ،کارگری بخصوص برداشت هزینه که این بیان با وی

 ببرای  ضبه عر هآماد یک درجه پرتقال کیلو هر اکنون یعنی داد: توضیح است، بوده تومان هزار چهار گرم کیلو هر در

 در ستا صادرات و نقل و حمل محاسبه بدون که قیمت این است. خورده آب تومان هزار13 تا 12 داران سورتینگ

 را صبولی مح داران سورتینگ عمال و کندمی برابری روسیه و عراق کشورهای در ترکیه مرکبات قیمت با حاضر حال

 .ندارد صادرات برای رقابت قدرت وجه هیچ به که دارند انبار در

 

 مازندران مرکبات صادرات بر ترکیه لیر برابر قیمت کاهش آوار

https://img9.irna.ir/old/Image/1396/13961118/3576825/3576825-6272417.jpg
https://img9.irna.ir/old/Image/1396/13961118/3576825/3576825-6272417.jpg
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 ببا  روسبیه  و عراق دمانن کشورهایی بازار در مازندران پرتقال نبودن پذیر قابتر دلیل تنها که این اظهار با احمدزاده

 قیمت اب را مرکباتش امسال ترکیه که حالی در ،است داخل در شده تمام قیمت مقوله فقط ،پسندی مشتری وجود

 آن پبول  دواحب  ،لیبر  ارزش براببری  رتقد کاهش هم علتش و کرد جهانی بازارهای وارد قبل سال از تر پایین بسیار

 صبادر  ببا  را خزر دریای حاشیه کشورهای و روسیه ،عراق بازارهای ترک تجار هم دلیل همین به و است بوده کشور

 .گرفتند اختیار در لیر قیمت کاهش یمن به خودشان قیمت ارزان محصول کردن

 قبضبه  را ازارهبا ب توانسبتند  ترک تجار امسال ،شده نصف دالر مقابل در لیر برابر قدرت که این به توجه با :افزود وی

 حصبول م هبم  دلیبل  همین به و است بوده ثابت کشور آن در گمرکی تعرفه و نقل و حمل ،تولید هزنیه چون کنند

 .گرفتند ایران مرکبات از را رقابت قدرت و کردند بازار وارد تر ارزان

 تبا  شبده  ببسب  ترکیبه  مرکببات  قیمتبی  نورما که این از تاسف ابراز با مازندران داران سورتینگ اتحادیه مدیرعامل

 صادرات نفع هب ترکیه در چیز همه که حالی در :گفت ،برسد صفر به تقریبا عراق کشور به مازندران مرکبات صادرات

 ببودن  بباال  دلیل به ای جاده نقل و حمل هزینه رفتن باال شاهد خودمان کشور در ما ،خورد رقم کشور آن کاالهای

 در ترتیبب  ایبن  هبب  و شد قوز باالی قوز ما برای هم گمرکی تعرفه و بودیم عراق مرز تا مازندران مبداء از کرایه نرخ

 .باخیتم را آن و کنیم حفظ عراق در را مازندران مرکبات بازار نتوانستیم ترک تجار مقابل

 مبرز  تا ندرانماز ءمبدا از خزر دریای حاشیه کشورهای به مرکبات صادرات هزینه وضعیت متاسفانه :افزود احمدزاده

 ،سبیه رو کشبورهای  در کبه  ایبن  ببا  هسبتیم.  شباهدش  عراق کشور با ارتباط در که است وضعیتی مشابه نیز آستارا

 نبدران ماز مرکبات مصرف و خرید به نسبت زیادی مندی عالقه بالروس و گرجستان حتی و ارمنستان ،ترکمنستان

 این ازگاریس و «تامسون» رقم گوشتی و دار آب پرتقال بودن کیفی به توجه با کشورها آن شهروندان و دارد وجود

 ببا  مازندران مرکبات یهاقیمت وقتی اما دارند، مازندران مرکبات مصرف و خرید به تمایل بسیار اشان ذائقه با گونه

 دمانب  مین باقی مزیتی کشورها آن کنندگان مصرف برای دیگر کرده پیدا چشمگیری فاصله ای ترکیه پرتقال قیمت

 .کنند می جایگزین را ترکیه مرکبات که است طبیعی و باشند ما مرکبات کننده مصرف همچنان که
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 ضایعات تولید سیرم در تند حرکت

 کبامیون  یبدن خواب و گمرگی هزنیه آستارا گمرگی مرز از مازندران مرکبات صادرات مشکالت از یکی :داد ادامه وی 

 صبادر  نتومبا  میلیون نیم و2 تا 2 مرز این در خودرو توقف ساعت 24 هر در یعنی است مرز در مرکبات حمل های

 .است نشده حل نامعلوم داللی به هنوز که موضوعی ،کند پرداخت باید کننده

 کبامیون  ببا  هکب  نیز خزر دریای حاشیه کشورهای هدف بازار تا مرز از مرکبات حمل هزنیه که این بیان با احمدزاده

 را ادراتص آماده یک درجه های پرتقال که اکنون حال هر به گفت: است، رفته باال ،دشومی انجام هدف کشور های

 ایبن  نپوسبید  یبا  و کیفیبت  دادن دسبت  از خطر درمعرض ،نبودن صرف به و مشکالت لدلی به اما ،داریم دراختیار

  .هستیم باقی محصول

 کیفیت اما ستا ماهه چهار پرتقال ظاهری ماندگاری حداکثر که این بیان با مازندران مرکبات باغبانی کارشناس این

 حل داران نگسورتی سوی از شده انباز های میوه تکلیف تر سریع چه هر اگر داشت: بیان رود، می بین از زودتر آن

 .یمشومی مواجه آنان جدی زیان و ضرر با است، صادرات نیز آن راه تنها و نشود

 اشباره  اسبتان  در نفبر  هزار 1۰۰ حدود اشتغال با باغی محصوالت بندی بسته و بندی درجه واحد7۰۰ وجود به وی

 درآمبد  بکسب  ها میوه افزوده ارزش طریق از مرکبات روی فمختل عملیات انجام با داران سورتینگ که گفت و کرد

 مبی  صبرف م ببازار  وارد،اسبتاندارد  بندی بستبه در و کیفی محصول همواره یقین طور به دیگر طرفی از و کنند می

 .کنند

https://img9.irna.ir/old/Image/1395/13951105/3398408/3398408-5624938.jpg
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 یبدات تول فزایشا نتیجه در و استان یهاباغ اصالح و احیا با همسو اخیر سال چند در که نکته این ذکر با زاده احمد

 آمبادگی  نایب  امروز داد: ادامه ،است، یافته گسترش نیز استان های سردخانه و سورتینگ واحدهای باغی التمحصو

 .شود بندی بسته و سورتینگ مرکبات محصوالت استان بزرگ و خرد کنندگان تولید همه با تا دارد وجود

 دولتبی  و یقبانون  پایگباه  و جایگباه  دارای نمازنبدرا  اسبتان  در ها واسطه خالف بر داران سورتینگ :داد توضیح وی

 .دشومی انجام دولتی های دستگاه نظارت با و مقررات طبق نیز را ها فرایند همه و هستند

 هبدف  هایکشور به مازندران مرکبات هوایی مستقیم نقل و حمل خواستار مازندران داران سورتینگ اتحادیه رییس

 لبتبه ا کبه  شبود  عملیباتی  صبادراتی  های مشوق درقالب دولت حمیات اب نقل و حمل هزینه مقوله اگر گفت: و شد

 .دشومی فصل و حل استان باغی محصول ترین مهم مشکالت دارد، وجود هم مجلس مصوبه

 

  مرکبات صادرات مشکالت حل برای مازندران استاندار ورود 

 انداراسبت  تبا  شبد  سببب  کننبدگان  صبادر  و داران سورتینگ گله و جمهور رییس اول معاون به مجلس نماینده نامه

 پبور  نیحسبی  سیدمحمود ،رانمازند استانداری عمومی روابط اعالم طبق شود. عمل وارد مشکل حل برای مازندران

 صبادرات  رد تسبریع  ضرورت بر ایران، روستایی تعاون سازمان مدیرعامل و کشاورزی جهاد وزیر معاون با نشست در

 .کرد تاکید مازندران پرتقال

 دیرعاملمب  و کشباورزی  جهباد  وزیبر  معاون فر، قادری اسماعیل از نشست این در مازندران در دولت عالی نماینده 

 که عید بش بازاری تنظیم تامسون پرتقال خرید روند بررسی ضمن تا خواست ایران روستایی تعاون مرکزی سازمان

 ادراتص روند به بخشی شتاب بررسی به نسبت است انجام حال در روستایی تعاون مرکزی زمانسا مباشرین توسط

 .کند اقدام نیز محصول این
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 کشوری ماییهواپی سازمان مدیرعامل بخش، محمدی کاپیتان با فنیتل تماس برقراری با همچنین مازندران استاندار

 نباز  دشبت  گاهفرود از مازندران کشاورزی محصول صادرات ویهه کارگو های پرواز برقراری منظور به تا خواست او از

 .شود عملی اقدام و ریزی برنامه ساری

 عمل وارد ستانا صادراتی های پرتقال صادرات رمنظو به تا خواست نیز مازندران بازرگانی اتاق رییس از پور حسینی

 .کند فصل و حل و رصد میدانی صورت به را مسایل و شده

  حمایتی مستقیم پرواز برقراری مطالبه

 مرکببات  یپبذیر  رقاببت  از ناشبی  مشبکالت  تایید با هم مازندران کشاورزی و معادن و صنایع ،بازرگانی اتاق رییس

 ورزیکشبا  جهاد کارشناسان سوی از گرفته صورت های بررسی طبق است مسلم چهآن :گفت هدف دربازار مازندران

 از پس قیمت نای و است تومان هزار 14 تا 13 حدود مازندران از پرتقال کیلو یک هر صادرات برای شده تمام هزنیه

 ادراتیصب  دفهب  کشورهای در دیگر های هزنیه و گمرگی تعرفه ،زمینی نقل و حمل انجام سربار هزینه شدن اضافه

 رقیبب  هایکشور مرکبات قیمت که چرا نیست رقابت قابل اصال عراق بویهه و فارس خلیج خزر، دریای حاشیه بویهه

 .است کمتر مراتب به سوریه و ترکیه چون بزرگی

 داراستان جدی دغهدغ که مازندران مرکبات صادرات موضوع امروز افزود: ایرنا خبرنگار با گو و گفت در مهاجر عبدال

 هبای  یبررسب  اسباس  ببر  شده تمام قیمت حال هر به که چرا ،شود عملیاتی دولت حمایت با بدرستی باید است نیز

 رسبیده  الرد هزار چهار به دالر 5۰۰ هزارو2 از آستارا های کامیون کرایه .است مشخص کشاورزی جهاد کارشناسان

 .کنند پیدا ورود ها ازارب این در انندتومین اصال استان مرکبات دلیل همین به و است

 شبدن  اتیعملیب  پیگیبر  مازنبدران  اسالمی شورای مجلس نمایندگان و استاندار شخص ورود با اکنون :داد ادامه وی

 روسبیه  و تامبارا  ،قطبر  کشورهای به ناز دشت فرودگاه از کشاورزی محصوالت صادرات ویهه کارگو هواپیمایی پرواز

 در بنبدی  سبته ب و سورت و برداشت تا تولید هزنیه فرایند همه و ندارد فزودها ارزش پرتقال که جایی آن از .هستیم

 حصوالتم مستقیم های پرواز ایجاد برقراری در حمایت راه تنها است، واضح و مشخص استان سورتینگ های واحد

 .است کشاورزی
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 وجبود  ادگیآم این اکنون داشت: بیان و کرد اشاره جویبار گستر روماک کشاورزی محصوالت پایانه وجود به مهاجر

 صبادرات  دفه کشورهای به استان کشاورزی محصوالت ذخایر استاندارد مرکز این از مازندران های پرتقال که دارد

 .شود انجام

 

 هبزار  14 تبا  13 ببین  مازنبدران  در صبادرات  مرحله به رساندن تا پرتقال کیلوگرم هر خرید قیمت :داد توضیح وی

 اتیصبادر  هبدف  کشبور  ببه  محصبول  رساندن و نقل و حمل بابت هم سنت 2۰ تا 15 مبل  این به باید است. تومان

 سبنت  5۰ دبایب  رسد می کننده مصرف به روشف برای هدف بازار به مازندران قالپرت وقتی نهایت در که کرد اضافه

 .است نتس 3۰ حداکثر کشورها این در سوریه و ترکیه پرتقال کیلو هر قیمت اکنون هم که حالی در شود فروخته

 خبوبی  ببازار  ایردا امبارات  کشور و قطر دوحه در مازندران مرکبات امروز :کرد تاکید مازندران بازرگانی اتاق رییس

 عرضه ادهآم استان کیفی مرکبات محصول ،کنیم عملیایت را هوایی حمایتی نقل و حمل شرایط بتوانیم اگر و است

 .دارد وجود نیز کشورها این در محوصل این بازار و است

  سوریه اختیار در عراق کشور مرکبات بازار

 ببازار  تر ناسبتم بسیار قیمت با عراق کشور در مرغوب نسیاوال پرتقال رقم با سوریه کشور حضور این بیان با مهاجر

 تولیبد  الپرتقب  تبن  هزار 75۰ ساالنه سوریه گفت: است، گرفته اختیار در را مازندران مرکبات صادرات درصدی 4۰

 .است کرده صادر عراق به را محصولش هزینه کمترین با و صفر تعرفه با امسال که کندمی

 بسبته  و نگسبورتی  و نقبل  و حمبل  های هزنیه و باغداری بخش در تولید هزنیه بودن باال دلیل به امروز :افزود وی

 قیمبت  به توجه با که دشومی آورد بر سنت 4۰ تا عراق کشور بازار به زمینی حمل با مازندران پرتقال قیمت ،بندی

  .نیست رقابت قابل اصال مازندران مرکبات ،بازار این در سوریه کشور پرتقال سنتی 3۰ عرضه
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 مجمبوع  از چنینهم است. بارده ارقام هکتار هزار 11۰ میزان این از که دارد مرکبات باغ هکتار هزار 112 مازندران

 بقیبه  و ارنگین مختلف ارقام هکتار هزار 3۰ ،پرتقال مختلف ارقام کشت زیر هکتار هزار 8۰ مازندران مرکبات باغات

 .دارند ارقر لیمو و نارنج جمله از محصوالتی کشت زیر

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 3۰-14:12 -جوان خبرنگاران باشگاه

 

 ایرانی زیتون روغن مشتری ها برزیلی 12-13

 زیال بر باه  تواناد می ایران که است کاالهایی از یکی زیتون روغن محصول گفت: برزیل کشاورزی وزیر

 .کند صادر

 جمهبوری  ببین  کشاورزی هایهمکاری توسعه گفت: برزیل کشاورزی وزیر کریستینا ترزا  -جوان خبرنگاران باشگاه

 لهمسبئ  ایبن  است. کشور 2 این بین روابط از جدیدی فصل فعلی مقطع در برزیل فدراتیو جمهوری و ایران اسالمی

 .شود برزیل به ایران محصوالت صادرات افزایش به منجر تواندمی

 قبرار  اینقطبه  در اکنبون  هم و نبوده سیاسی ارتباطات به بسته گاه هیچ برزیل و ایران کشاورزی روابط او، گفته به

 .داشت زمینه این در ایران با جدی مشارکتی توانمی که داریم

https://www.irna.ir/news/84654750/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8
https://www.yjc.news/fa/news/8065356/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86---%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.yjc.news/
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 در اورزیکش محصوالت تولیدکنندگان بزرگترین از یکی به که کرده تالش راخی سال 5۰ در برزیل گفت: کریستینا

 .شود تبدیل جهان

 کنبد.  رصباد  برزیبل  ببه  توانبد می ایران که است کاالهایی از یکی زیتون روغن محصول گفت: برزیل کشاورزی وزیر

 .دارد وجود خوبی بسیار بازار برزیل در محصوالت این برای که بگویم توانممی

 جدیبد  فصبل  آغباز  با که است مالی انتقاالت و نقل برای آسان راهی تهاتر ایران، علیه آمریکا های تحریم به وجهت با

 .است میسر طریق این از تجارت توسعه برزیل و ایران روابط

 قتصباد ا وزیبر  ببه  را برزیبل  به ایران کشاورزی محصوالت صادرات تعرفه کاهش موضوع گفت: برزیل کشاورزی وزیر

 .باشد شتهدا وجود تناسب آنها بین باید که است دوطرفه تعاملی واردات و صادرات که چرا کنم،می منتقل لبرزی

 درصد 2 هاتن که حالی در کند،می وارد برزیل از کشاورزی محصول درصد 5۰ از بیش ایران که دهدمی نشان آمارها

 .شودمی صادر کشور این به ما کشاورزی محصول

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 3۰-13:۰3 -جوان خبرنگاران باشگاه

 شود اصالح باید برزیل از کشاورزی محصوالت واردات تعرفه 13-13

 را صاادرات  درصاد  2 کاه  اسات  اوره کاود  برزیال  به ایران صادرات عمده گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 .دشومی شامل کشاورزی محصوالت

 آن درصد 2 هاتن و است اوره کود برزیل به ما صادرات عمده گفت: نهاد ساداتی جواد سید -جوان برنگارانخ باشگاه

 .شودمی وارد برزیل از کشاورزی محصول درصد 5۰ از بیش که حالی در است، کشاورزی محصول

 کشبور  در تعرفبه  کهیدرحال است، درصد 12۰ ایران از کشاورزی محصوالت واردات برای برزیل تعرفه او، گفته به

 محصبوالتی  تولیبد  اسبت.  تناسبب  ایجباد  بیبانگر  امر این که است درصد 4 تنها برزیل از محصوالت واردات برای ما

https://www.yjc.news/fa/news/8065356/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86---%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.yjc.news/fa/news/8065270/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 ایبران  از را محصبوالت  ایبن  توانبد مبی  برزیل و است کافی اندازه به ایران در خشکبار و درختی سیب سیر، همچون

 .کندمی تامین

 .کندمی وارد درختی سیب دالر میلیون 9۰ و سیر دالر میلیون 1۰۰ ساالنه یلبرز که دهدمی نشان هاآمار

 انبار  و یویک پسته، زعفران، سیر، کشمش، خرما، درختی، سیب برزیل مردم اگر که معتقدم بنده گفت: نهاد ساداتی

 ریتجبا  کشبری  سبومین  آنکبه  رغم علی خورد. نخواهند را دیگری کشور هیچ محصول هرگز کنند، مصرف را ایران

 افزایش و اغیب محصوالت صادرات با که ندارد توازن کشور دو بین تجاری تراز اما هستیم خاورمیانه در برزیل بزرگ

 .دشومی برقرار تعادل این اوره کود

 این تهاتر لبقا در که کنیممی صادر برزیل به اوره کود تن هزار ۶۰۰ حدود ساالنه کشاورزی، جهاد وزیر گفته طبق

 .داد افزایش تن میلیون دو حدود به توانمی رقم

 هبای نهباده  با تهاتر در توانیممی اوره کود تولید منظور به که داریم فسفات خاک تن میلیاردها ایران در گوید:می او

 .کنیم صادر برزیل به دامی

 اسالمی هوریجم که ندداد پیشنهاد هابرزیلی رو این از است، همسایه کشور 17 با ایران گفت: کشاورزی جهاد وزیر

 توزیبع  سبایه هم کشبورهای  میان را آن و دریافت کند،می صادر برزیل که را هایینهاده منطقه، هاب عنوان به ایران

 .کند

 خبر لینک

 

 

 3۰-11-14۰۰ 12:59 فارس خبرگزاری

 دشومی ایجاد برزیل و ایران بین ترجیحی برزیل/تجارت به اوره کود تن میلیون 2 صادرات 14-13

 2 تبا  ایبران  شبد،  تاکیبد  برزیبل  و ایبران  کشباورزی  وزرای بین کشاورزی همکاری توسعه مشترک بیانیه امضای در

 .شود ایجاد کشور دو بین ترجیحی تجارت و کند صادر برزیل به اوره کود تن میلیون

https://www.yjc.news/fa/news/8065270/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.farsnews.ir/news/14001130000510/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
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 جمهبوری  ببین  کشباورزی  همکباری  توسبعه  مشبترک  بیانیبه  امروز فارس، خبرگزاری اقتصادی خبرنگار گزارش به

 شد تاکید کشور ود تجاری مراودات افزایش به بیانیه این در رسید. امضاء به برزیل فدراتیو جمهوری و ایران اسالمی

 برزیبل  کشبور  به تن میلیون دو ظرفیت تا اوره کود شد تفاهم همچنین شود. انجام تهاتر طریق از بیشتر شد قرار و

 .دهد افزایش را ایران از کشاورزی محصوالت واردات برزیل که داد پیشنهاد کشاورزی جهاد وزیر شود، صادر

 .ودش حذف کشور دو بین تجارت حوزه در ایتعرفه موانع کرد اعالم ایران کشاورزی جهاد وزیر نشست این در

 حبالی  در است درصد 12۰ برزیل در ایران به کشاورزی محصوالت صادرات تعرفه حاضر حال در افزود: نهاد ساداتی

 .باشد برقرار تناسبی باید و است درصد 4 تنها ما صادراتی تعرفه که

 جیحبی تر تجبارت  و شبود  حذف باید هم هابروکراسی مانند ایغیرتعرفه موانع گفت: همچنین کشاورزی جهاد وزیر

 .گردد عملیاتی کشور دو بین

 واردات ببا  را اوره صبادراتی  کباالی  کبه  داریبم  آمبادگی  مبا  افبزود:  کشبور  دو بین کاال تهاتر پیشنهاد با نهاد ساداتی

 .کنیم تهاتر دامی ایهنهاده

 .نیمک وارد برزیل کشور از نیز پنبه مانند محصوالتی اوره صادرات قبال در توانیممی افزود: همچنین وی

 میلیون 9۰ سیر، ردال میلیون صد یک ساالنه برزیل افزود: برزیل کشور نیاز به اشاره با ادامه در کشاورزی جهاد وزیر

 توانبد مبی  ایبران  را اینها همه که حالی در کندمی وارد خشک میوه و شمشک مانند دیگری محصوالت و سیب دالر

 سبطح  زا مناسبب  ارتفباع  داشبتن  و آفتابی ساعات طول دلیل به ایران کشاورزی محصوالت اینکه ضمن کند، تامین

 قبرار  الیعب  اربسبی  موقعیت در رنگ و مزه طعم، لحاظ از جهان، کشاورزی محصوالت کمربند در گرفتن قرار و دریا

 .دارد
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 هزار ۶۰۰ تا 5۰۰ حاضر حال در گفت: دارد وجود برزیل به اوره صادرات افزایش امکان اینکه به اشاره با نهاد ساداتی

 .نیمبرسا تن میلیون 2 به را آن ظرفیت توانیممی تهاتر قالب در که کنیممی صادر برزیل به اوره کود تن

 برای یههو به برزیل در ایرانی هایشرکت حضور برای قانونی و حقوقی هایحمایت به همچنین کشاورزی جهاد وزیر

 امبا  هسبتند  فعبال  هبم  االن کبه  داریبم  حبوزه  ایبن  در زیادی گذارانسرمایه گفت: و کرد تاکید فراسرزمینی کشت

 .دهیم گسترش را آنها فعالیت حوزه توانیممی

 پسبته،  صبادراتی  خبط  کبنم مبی  پیشبنهاد  گفت: و کرد استقبال برزیل و یرانا بازرگانی اتاق ایجاد از همچنین وی

 کشبور  ود ببین  کشاورزی حوزه در تجاری بلندمدت راه نقشه همچنین شود. ایجاد کشور دو بین خشکبار و زعفران

 .بگیرد شکل تجاری مبادالت افزایش برای مشورتی کمیسیون نیز و شود ایجاد

 ویجتبر  و آمبوزش  تحقیقبات،  موسسبه  با برزیل تحقیقاتی موسسات فعالیت استارخو همچنین کشاورزی جهاد وزیر

 .شد ایران داخل در کشاورزی

 است کشاورزی محصوالت ایران از برزیل وارداتی کاالهای درصد 2 تنها*

 حبالی  در فبت: گ و کرد انتقاد ایران کشاورزی محصوالت از هابرزیلی اندک واردات از ادامه در همچنین نهاد ساداتی

 ببه  یبران ا صبادرات  عمبده  نبدارد.  توازن تجاری تراز این ولی هستیم خاورمیانه در برزیل تجاری شریک سومین که

 از یشبب  کبه  حالی در دهد،می تشکیل کشاورزی محصوالت را صادرات کل از درصد دو تنها و است اوره کود برزیل

 .است ورزیکشا محصوالت به مربوط برزیل از ما واردات درصد 5۰

 تجاری ندمدتبل نقشه در و برود برزیل سفره به هم ایران کشاورزی محصوالت که بدهیم قول باید اینجا افزود: وی

 محصول یزن آن معادل آیدمی ایران به برزیل از که کشتی هر یعنی کنیم؛ تدوین کشتی برابر در کشتی اصطالح هم

 .برود برزیل به ایران از

 لذا شود،می هاستفاد سم و کود میزان کمترین گفت: و کرد تعریف ایرانی محصوالت سالمت از هادام در نهاد ساداتی

 .کنیم معرفی را خود محصوالت مشترک هاینمایشگاه برگزاری با توانیممی و است ارگانیک ما محصوالت

 ببه  کند مجدد صادرات همسایه کشور 17 برای را برزیلی محصوالت که داد پیشنهاد همچنین کشاورزی جهاد وزیر

 .شود توزیع همسایه کشور 17 به اینجا از و بیاید ایران به برزیلی محصوالت که نحوی
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 و کبرد  عنبوان  هبا تحبریم  ببا  مقابله برای اصلی راهکار عنوان به را برزیل با کشاورزی محصوالت تهاتر همچنین وی

 خباک  صبادرات  تبن  هامیلیارد ظرفیت که کنیم صادر برزیل به فسفاته خاک اوره کود کنار در داریم آمادگی گفت:

 .دارد وجود فسفاته

 هبم  برزیبل  گفت: ایران کشاورزی از تعریف با هم برزیل کشاورزی وزیر کریستینا ترزا مشترک نشست این ادامه در

 جهبان  در غبذا  کننده امینت ترینبزرگ به که کردیم تالش اخیر سال 5۰ طی و است دنیا کشاورزی تولیدات قطب

 .شویم تبدیل

 برزیبل  در نهباده  و غبالت  تولیدکننده ترینبزرگ گفت: و کرد اشاره برزیل کشاورزی هایتوانمندی به ادامه در وی

 حضبور  سبفر  این در هابانک نیز و پنبه سویا، پروتئینی، محصوالت تولیدکنندگان مختلف هایاتحادیه و است فعال

 .بیفتد ایرانی هایطرف با خوبی اتفاقات تا عالقمندند و دارند

 مببادالت  کبه  کنبیم می تالش گفت: و کرد اعالم ایران از اوره واردات برای را خود عالقمندی برزیل کشاورزی وزیر

 این باید و رددا وجود برزیل در هم و ایران در هم خوبی گذاریسرمایه هایزمینه یابد. افزایش کشور دو بین تجاری

 دو فرایسب  طریبق  از و شبود  فعال کشور دو بین مشورتی کمیته داد پیشنهاد وی .دهیم افزایش را هاگذاریسرمایه

 .شود پیگیری مسائل کشور

 ایران در یمشترک شرکت اگر که معتقدم گفت: برزیل به فسفاته کود صادرات پیشنهاد درباره برزیل کشاورزی وزیر

 هبم  فروشبی خام از شود ارسال برزیل به و شده تبدیل فسفاته کودهای به ایران داخل رد کودها این و شود تاسیس

 .شد خواهد جلوگیری

 ببه  ار موضبوع  گفبت:  هم ترجیحی تجارت اعمال و صادراتی تعرفه کاهش پیشنهاد درباره همچنین کریستینا خانم

 .دارد وجود هم کشورها بقیه برای روال این زیرا کنند گیریتصمیم باید آنها و کنممی اعالم کشورمان اقتصاد وزارت

 گبر دی و انبار  کیبوی،  خشبکبار،  و کشبمش  پسبته،  سبیر،  درختبی،  سیب انواع واردات پیشنهاد درباره همچنین وی

 .کرد خواهم پیگیری برزیل در و کردم یادداشت را اینها همه کرد: اعالم محصوالت

 خبر لینک

 

https://www.farsnews.ir/news/14001130000510/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
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 1۶:45 ،14۰۰ بهمن 3۰ - ایرنا

 اورآسیا اتحادیه کشورهای به خوزستان از صیفی و سبزی هزارتن 81 از بیش صادرات 15-13

 

 در یفیصب  و سببزی  تبن  482 و هزار 81 گفت: خوزستان کشاورزی جهاد سازمان نباتات حفظ مدیر - ایرنا - اهواز

 صبادر  اورآسیا اتحادیه عضو کشورهای به خوزستان از کنون، تا امسال آبان ابتدای از محموله، 991 و هزار سه قالب

 .است شده

 و قرنطینبه  هبای پست در صادراتی هایحمولهم اینکه بیان با ایرنا خبرنگار با وگو گفت در شنبه روز حسنی محسن

 ،روسبیه  کشبورهای  ببه  محصبوالت  ایبن  افبزود:  ندشبو مبی  کنترل روزی شبانه صورت به پزشکی گیاه هایکلینیک

 .است شده صادر بالروس و ترکیه ،قرقیزستان ،ارمنستان ،اوکراین

 کلبم  ،کلم گل ،برگ کلم ،کرفس ،یجعفر ،شوید ،کاهو شامل صیفی و سبزی انواع از صادراتی محصوالت گفت: وی

 گتوند و لدزفو ،اندیمشک مناطق در خوزستان شمال قرنطینه های پست طریق از که است بوده لبو و نعنا ،بروکلی

 .اندشده صادر

 ببه  نتب  هبزار  29 میبزان  ببه  صادرات حجم بیشترین داد: ادامه خوزستان جهادکشاورزی سازمان نباتات مدیرحفظ

 .است داشته صاصاخت برگ کلم محصول

 از خرمبا  نتب  59 تباکنون  افزود: و داد خبر دزفول از تاکنون امسال ابتدای از خرما محموله سه صادرات از محسنی

 تولیبدی  یخرما برای جدیدی بازار تواندمی که است شده صادر اوراسیا کشورهای اتحادیه به دزفول قرنطینه پست

 .باشد استان

https://www.irna.ir/news/84655615/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B1%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/15/4/168817009.jpg
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/05/15/4/168817009.jpg
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 نبوع  زا بیشبتر  خوزستان تولیدی خرما تن هزار 85 مجموع در امسال ،خوزستان جهادکشاورزی سازمان اعالم طبق

 .شودمی صادر "استعمران"

 آسیااور کشورهای به اخیر دهه یک در خوزستان شمال تولیدی کیفیت با صیفی و سبزی محصوالت از مهمی بخش

 .است شده صادر روسیه ویهه به

 عسل و شیری هایفرآورده و دام ،شیالت ،زراعی ،باغی محصوالت تن نمیلیو 17.5 ساالنه تولید با خوزستان استان

 ریکشو نخست جایگاه در حیث این از و کندمی تولید را کشور کشاورزی زیربخش محصوالت کل درصد14 معادل

 .دارد قرار

 خبر لینک

 

 

 15:47 ،14۰۰ بهمن 3۰ - ایرنا

 :داد خبر هرمزگان استان بازرگانی خدمات و غله کل مدیر

 شهیدرجایی بندر در گندم تن هزار 66 حامل کشتی تخلیه عملیات آغاز 16-13

 

 ۶۶ حامبل  شتیک تخلیه عملیات آغاز و پهلوگیری از هرمزگان استان بازرگانی خدمات و غله کل مدیر -ایرنا -تهران

 .داد خبر شهیدرجایی در گندم تن هزار

https://www.irna.ir/news/84655615/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B1%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://www.irna.ir/news/84655532/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%B6%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%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
https://www.irna.ir/news/84655532/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%B6%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%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
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/02/02/4/156931595.jpg
https://img9.irna.ir/d/r1/2020/02/02/4/156931595.jpg
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 طبی  کبرد:  رهبا اظ «دشبوارگر  مسعود» هرمزگان؛ استان بازرگانی وخدمات غله کل داره از ایرنا شنبه روز گزارش به

 ولبه محم تخلیبه  عملیبات  و گرفتبه  پهلو رجایی شهید بندر در گندم تن هزار ۶۶ حامل کشتی یک گذشته روزهای

 .است شده آغاز کشتی

 .است شده بارگیری و حمل تخلیه، کشتی از گندم تن هزار 119 و هزار 45 تاکنون افزود: وی

 کشبور  نقباط  سبایر  ببه  و ببارگیری  شده تخلیه هایحمولهم گفت: هرمزگان استان بازرگانی خدمات و غله کل مدیر

 .است شده ارسال

 .دارد ادامه کشور به بندر این از آتی روزهای طی گندم واردات روند داد: ادامه دشوارگر

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 29-13:۰3-جوان خبرنگاران باشگاه

 

 شد مطرح جوان خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در

 رسید راس 500 و هزار 22 به عشایر دام صادرات مجموع 17-13

 پشاتیبانی  ،صاادرات  ممنوعیت به توجه با گفت: متحرک دامداران عشایری تعاونی اتحادیه مدیرعامل

 .کندمی خریداری تومان هزار 74 نرخ با را قرنطینه های دام دام، امور

https://www.irna.ir/news/84655532/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DB%B6%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%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
https://www.yjc.news/fa/news/8062943/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 اعالم دام امور پشتیبانی زنده، دام صادرات توقف و ممنوعیت به توجه با گفت: خرم فضل  -جوان خبرنگاران باشگاه

 .نشوند زیان مشمول آنها تا کندمی خریداری را لیدکنندگانتو قرنطینه هایدام که کرده

 قیمبت  ببا  را نهقرنطی دام کیلو هر دام امور پشتیبانی متحرک، دامداران عشایری تعاونی اتحادیه مدیرعامل گفته به

 ببا  وجب  گرم 2۰۰ و کیلو یک و رایگان جو گرم 7۰۰ و کیلو یک همچنین و نقدی صورت به تومان 345 و هزار 58

 .رسدمی تومان هزار 75 تا 74 به آن مجموع که کندمی خریداری مصوب رخن

 دامبداران  زا حمایت منظور به غیرمولد دام راس هزار 3۰۰ که شد مقرر آبان در دولت ابالغی العمل دستور براساس

 .است رسیده راس هزار 5۰ حدود به آن مجموع ممنوعیت اعالم از قبل تا که شود صادر

 عشبایر  دام سرا هبزار  1۰۰ که بود قرار دولت مصوبه بنابر گفت: متحرک دامداران عشایر تعاونی ادیهاتح مدیرعامل

 .رسدمی راس 5۰۰ و هزار 22 به صادرات مجموع که حالی در شود، صادر

 .کرد اعالم تومان هزار ۶7 را عشایر دام کیلو هر کنونی قیمت خرم

 اتخباذ  و دنبدار  دامدار به ارتباطی گوشت گرانی که معتقدند رزیکشاو بخش اندرکاران دست و مسئوالن از بسیاری

 کننبدگان تولید گالیبه  وجبود  ایبن  با که شود دولت به مردم عموم اعتماد شدن دار خدشه به منجر نباید هاسیاست

 .کند آزاد باید را صادرات و واردات ارز، نرخ تخصیص تغییر با دولت و جاست به صادرات ممنوعیت به نسبت

 خبر لینک

 

http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8062943/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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 دهم:چهار بخش 14

 صنعتی گیاهان و گل ،علوفه نهاده،

 



 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

152 nrc.com/index.phphttp://aw  

 13:53 ،14۰۰ بهمن 3۰ - ایرنا

 :داد خبر کشاورزی جهاد وزیر

 شودمی تهاتر برزیل دامی هاینهاده با اوره کود تن هزار 400 1-14

 

 تبوافقی  طبی  ت:گفب  است اوره کود برزیل به ایران صادرات عمده اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر - ایرنا - تهران

 .کنندمی تهاتر دامی هاینهاده با اوره کود هزارتن 4۰۰ برزیل و ایران جدید

 وزیبر  «دیاس اکوستاد کورنا ستیناکری ترزا» با دیدار در شنبه روز «نهاد ساداتی جواد سید» ایرنا، خبرنگار گزارش به

 تاریخی و دیمیق روابط به اشاره با وزارتخانه این محل در کشور دو بین همکاری توافقنامه امضای و برزیل کشاورزی

 ادراتصب  :افبزود  غبذا  و کشباورزی  حبوزه  در کشبور  دو تجباری  مبادالت افزایش اهمیت و برزیل و ایران ساله 12۰

 برزیبل  التبین،  امریکبای  کشبورهای  ببین  در و داشبته  چشمگیری رشد اخیر هایلسا طی ما کشاورزی محصوالت

 .دارد ایران اقتصادی روابط در اول جایگاه

 در نیبز  انایبر  داشبت:  اظهبار  است جهان در غذا و کشاورزی محور و قطب برزیل اینکه بیان با کشاورزی جهاد وزیر

 خبوبی  تجاری روابط توانندمی کشاورزی قطب دو این نابراین،ب است. غذایی اقتدار و امنیت دارای خاورمیانه منطقه

 تسبهیل  ببال دن ببه  همچنین و کند رشد کشور دو تجاری تراز کشاورزی، پایداری و توسعه بر عالوه تا باشند داشته

 .باشیم کشور دو ایمبادله فرایند

 بروکراسبی  و تجباری  تبادالت و روابط در تسهیل موجب ایران به برزیل کشاورزی وزیر سفر کرد: امیدواری ابراز وی

 .دارند را یکدیگر با تهاتر توانمندی کشور دو هر زیرا شود کشور دو

https://www.irna.ir/news/84655259/%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.irna.ir/news/84655259/%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/4/169472581.jpg?ts=1645263375983
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/4/169472581.jpg?ts=1645263375983
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 کشور دو منافع ایهپ بر تجاری راهبردی نگاه برزیل و ایران اینکه بیان با برزیل کشاورزی وزیر به خطاب نهاد ساداتی

 کشبور،  دو اداری بروکراسی تسهیل کشور، دو بین یتجار تعرفه کاهش همچون کالتیمش :گفت باشند، داشته باید

 کشبت  از قبانونی  و حقبوقی  هبای حمایبت  برزیبل،  ببه  ایبران  کشباورزی  محصبوالت  سبایر  صادرات تهاتری، تجارت

 که است برخوردار ایویهه اهمیت از کشاورزی بخش در کشور دو گذاری سرمایه رشد و برزیل در ایران فراسرزمینی

 .گیرد قرار بررسی مورد باید

 و تامین برزیل از را خود نیاز مورد کشاورزی محصول درصد 5۰ از بیش ایران اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر

 داده ختصباص ا خود به را تجارت درصد دو تنها که است اوره کود برزیل به ایران صادرات عمده افزود: کندمی وارد

 .است

 والتمحصب  واردات تعرفبه  و درصبد  12۰ برزیل به ایران کشاورزی التمحصو تعرفه حاضر حال در کرد: تصریح وی

 .شود ایجاد هاتعرفه بین تناسب باید کشور دو تجاری روابط در رسدمی نظر به است. درصد 4 حدود ایران به برزیل

 یاببد  سهیلت دبای غذایی و کشاورزی حصوالتم تجارت برای کشور دو اداری بروکراسی براینکه تاکید با نهاد ساداتی

 در توانبد مبی  امبر  ایبن  کبه  کنیم گذاری پایه کشور دو بین را ترجیحی تجارت باید اداری بروکراسی حذف با گفت:

 .کند کمک تجاری مبادالت افزایش

 آنجبایی  از یبرا ز د،یاب توسعه کشور دو بین تهاتری تجارت باید :افزود فراسرزمینی کشت درباره کشاورزی جهاد وزیر

 هسبتید  هپنبب  و دامبی  هبای نهباده  کننده تولید شما دیگر سوی از و است منطقه در اوره کود تولید قطب ایران که

 .دهیم انجام کاال تبادل براحتی توانیممی

 مچونه مزه و طعم و مرغوبیت و باال کیفیت دلیل به ایران کشاورزی محصوالت یکسری همچنین اظهارداشت: وی

 هبا  لبی برزی سبفره  در تواندمی کیوی و انار زعفران، پسته، کشمش، شک،خ های میوه خشکبار، درختی، سیب یر،س

 کندمی وارد یدرخت سیب دالر میلیون 9۰ و سیر دالر میلیون 1۰۰ ساالنه برزیل اکنون زیرا کند پیدا خوبی جایگاه

 .باشد ایران کیفیت با تولیدات از تواندمی واردات این که
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 اوره کبود  هبزارتن  ۶۰۰ ساالنه اکنون گفت: است بوده اوره کود برزیل با ایران لیفع تبادل اینکه بیان با نهاد ساداتی

 در تبن  میلیبون  دو به را صادراتی ظرفیت این اندتومی ایران کاال به کاال تهاتر صورت در که شودمی صادر برزیل به

 .برساند سال

 

 

 ...............دارد ادامه

 خبر لینک

 

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/3/169472583.jpg?ts=1645263412688
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/3/169472583.jpg?ts=1645263412688
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/3/169472584.jpg?ts=1645263452285
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/19/3/169472584.jpg?ts=1645263452285
https://www.irna.ir/news/84655259/%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 دهم:پانز بخش 15

 تآالنمکانیزاسیون/ماشی
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 7:48 ،14۰۰ بهمن 28 - ایرنا

 :کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز رییس

 شد گذاری سرمایه کشور کشاورزی بخش در ونمکانیزاسی توسعه برای ریال میلیارد هزار 60 1-15

 

 ریبال  لیبارد می هزار۶۰ گفت:امسال کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی ونمکانیزاسی توسعه مرکز رییس - ایرنا - اهواز

 خبش ب ایبن  در گذاری سرمایه حجم بیشترین که شده انجام کشور کشاورزی مکانیزاسیون بخش در گذاری سرمایه

 .است اخیر هایدهه در

 کشاورزی تجهیزات و ادوات آالت، ماشین نمایشگاه گشایش آیین در شب چهارشنبه عباسی کامبیز ایرنا گزارش به

 ارزان یالتتسبه  محل از کشاورزی مکانیزاسیون بخش اعتبارات درصد 8۰ افزود: اهواز المللیبین نمایشگاه محل در

 .کنند یداریخر را خود نیاز مورد تجهیزات و آالت ماشین ادوات، تا گرفت قرار کشاورزان اختیار در بانکی قیمت

 ادامبه  سبت ا تجباری  کشاورزی توسعه زیربنای که مکانیزاسیون ضریب افزایش از کشاورزان استقبال به اشاره با وی

 .است افزایش به رو کشاورزی آالت ماشین و تجهیزات تهیه و خرید برای کشاورزان تقاضای میزان داد:

 زارهب  4۰۰ از ببیش  جباری  زراعی سال در گفت: کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز رییس

 .شد برداشت شیوه این به شالی اراضی از هکتار هزار 55۰ از بیش و کشت مکانیزه صورت به شالیزاری اراضی هکتار

 مکبانیزه  تصبور  ببه  درصبد(  8۶ )باالی کشور دیم و آبی جو و گندم هکتار میلیون ۶ از بیش اینکه به اشاره با وی

 .شد برداشت کمباین با کشور جو و مگند هکتار میلیون هشت از درصد 95 از بیش افزود: شد، کار و کشت

https://www.irna.ir/news/84653238/%DB%B6%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://www.irna.ir/news/84653238/%DB%B6%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/24/4/169396764.jpg?ts=1643003843773
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/01/24/4/169396764.jpg?ts=1643003843773
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 وظیفبه  دولت اظهارداشت: است، کرده پیدا کشور در را خودش جایگاه مکانیزاسیون توسعه اینکه به اشاره با عباسی

 حال عیندر و کند عرضه کشور کشاورزی به را ها فناوری این کشاورزی آالت ماشین کنندگان عرضه کمک با دارد

 .دهد قرار کشاورزان اراختی در را الزم تسهیالت

 ها آن عالیتف که داریم تولیدکننده شرکت 523 از بیش کشاورزی تجهیزات و ادوات حوزه در اینکه به اشاره با وی

 افزایش به یادیز کمک نمایشگاه این افزود: است، پروریآبزی و طیور دام، باغی، زراعی، آالت ماشین تولید حوزه در

 .کندمی کشو کشاورزی اسیونمکانیز توسعه های شاخص ضریب

 هبزار 75 از ببیش  14۰1 سبال  کبرد  بینبی  پیش کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز رییس

 کباهش  ی،کشباورز  تولیدات افزایش در که شود گذاری سرمایه کشور کشاورزی مکانیزاسیون حوزه در ریال میلیارد

 .بود خواهد موثر کشاورزی سازی تجاری و ها هزینه

 رزانا ببانکی  تسبهیالت  پرداخبت  طریق از کشاورزی آالت ماشین و تجهیزات ازتولیدکنندگان دولت حمایت بر وی

 انیزاسیونمک کردن روز به و نوین فناوری توسعه در مهمی نقش بنیان دانش های شرکت افزود: و کرد تاکید قیمت

 .دارند کشاورزی

 کشاورزی یتراکتورها قیمت تغییر کرد: بیان تراکتور خصوص به رزیکشاو تجهیزات قیمت ثبات بر تاکید با عباسی

 بیبانگر  موضبوع  ایبن  و ببود  کرده پیدا افزایش کشاورزی ادوات دریافت تقاضای البته داد رخ که بود اتفاقاتی از یکی

 .است فناوری از استفاده برای کشاورزان شوق

 و مهسبتی  تراکتبور  قیمبت  افزایش مخالف گفت: رزیکشاو جهاد وزارت کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز رییس

 حال ینع در شود حمایت باید که شودمی محسوب کشور این ملی هایسرمایه جزو نیز تبریز تراکتورسازی کارخانه

 .شود حمایت نیز کشور کشاورزی بخش از باید

 اما بود حدودم کشور در پهپادها بکارگیری گذشته در افزود: کشور کشاورزی بخش در پهپاد استفاده به اشاره با وی

 .است ودهب گذشته سال برابر 2.5 آن بکارگیری تقاضای امسال و داریم حوزه این در فعال دستگاه 45۰ اکنون هم

 به نسبت هستند، بنیاندانش آنها از بخشی که شرکت 12 از بیش گفت: پهپاد مدل ۶2 شناسایی به اشاره با عباسی

 .اندکرده آمادگی اعالم کشاورزی هوشمندسازی و کشاورزی ایهعملیات برای پهپاد عرضه
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 دنببال  هبب  اینکبه  ببه  اشاره با خود سخنان پایانی بخش در کشاورزی جهاد وزارت مکانیزاسیون توسعه مرکز رییس

 زارتخانهو این مسئوالن و کشاورزی جهاد وزیر سیزدهم، داشت:دولت اظهار هستیم، کشاورزی بخش در رونق ایجاد

 ایبن  تحقبق  هایراه از یکی که هستند کشاورزی ادوات و تجهیزات بخش در گذاریسرمایه توسعه و رونق نبالد به

 .است تخصصی هاینمایشگاه برگزاری هدف،

 شبرکت 8۰ شبرکت  با چهارشنبه شامگاه کشاورزی تجهیزات و ادوات آالت، ماشین نمایشگاه دهمین ایرنا گزارش به

 21 تا 15 ساعت از بهمن 3۰ و یافت گشایش اهواز المللی بین نمایشگاه در اورزیکش تجهیزات داخلی تولیدکننده

 .بود خواهد مندان عالقه پذیرای

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84653238/%DB%B6%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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 انزدهم:ش بخش 16

  بازدیدها و سخنرانی حبه،مصا
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 8:18 ،14۰۰ بهمن 2۶ - ایرنا

 باشند داشته اهتمام زمستانه شخم به گیالن کشاورزان 1-16

 

 از یجلبوگیر  و ببرنج  محصبول  تولیبد  افبزایش  اقبدامات  از یکبی  کشاورزی کارشناسان نظر براساس - ایرنا - رشت

 اشبته د جبدی  اهتمام آن به نسبت سال از زمان این در اندتومی کشاورزان که است زمستانه شخم آن پذیریآسیب

 .باشند

 و زمسبتانی  هبای بارنبدگی  فرصبت  از اننبد تومی کشاورزان که هستند معتقد کشاورزی نکارشناسا ایرنا، گزارش به

 تاثیر اندتومی اماقد این آنان اعتقاد به دهند. انجام شالیزارهایشان در را زمستانه شخم و گرفته بهره سطحی هایآب

 .باشد داشته شالیزار باروری و برنج تولید افزایش بر مثبتی

 ببرنج  یعلمب  کشبت  در مرحله اولین عنوان به زمستانه شخم مزایای بیان با گیالن استان هادکشاورزیج کارشناس

 ایبن  تمبا ح زمستانه شخم فواید به توجه با سطحی های آب از برخوردار و مستعد هایزمین دارای شالیکاران گفت:

 .دهند انجام را کار

 زمسبتانه  خمشب  داشت: اظهار زمستانه شیار و شخم مزایای یحتشر با ایرنا خبرنگار با گو و گفت در پورصادق مهدی

 .شودمی برنج خوارساقه کرم ویهه به هاآفت زمستانی پناهگاه رفتن بین از موجب

 کرد نوانع زمستانه شخم مزایای دیگر از را کشاورزی پیک و آبیکم زمان در ویهه به آب مصرف در جوییصرفه وی

 .شودمی دوم شخم در تسهیل موجب کمتری آب با زمستانه شخم از برخوردار اراضی افزود: و

 از بسبیاری  ببذرهای  رفبتن  بین از زمستانه شخم مزایای دیگر از اینکه بیان با گیالن کشاورزی جهاد کارشناس این

 کلش و کاه پوسیدن و رفتن خاک زیر به داشت: اظهار است، کشت در مزارع داخل آن تراکم کاهش و هرز هایعلف

https://www.irna.ir/news/84650540/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%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/r2/2022/02/14/4/169463715.jpg?ts=1644820110629
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/4/169463715.jpg?ts=1644820110629
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 بعبد  کشبت  در تولیبد  افبزایش  و کبود  مصبرف  کاهش شالیزاری، خاک کیفیت بهبود موجب زمستانه شخم انجام با

 .شودمی

 هبای توصبیه  ببه  آنبان  توجبه  و زمسبتانه  شبخم  از اخیبر  سبال  چنبد  طی گیالن کشاورزان استقبال به اشاره با وی

 استفاده با زمستانه شخم آب، توزیع بندینوبت به توجه با اخیر هایسال در کرد: اضافه کشاورزی جهاد کارشناسان

 .استگرفته قرار استان این شالیکاران استقبال مورد سطحی هایآب از

 مناطق هبقی از بیشتر سطحی هایآب به دسترسی دلیل به گیالن غرب و شرق در شالیکاران داشت: اظهار پورصادق

 .دهند جامان را زمستانه شخم که شودمی درخواست انشالیکار از لذا دارند اهتمام زمستانه شخم انجام به نسبت

 

 شدند زمستانه شخم گیالن شالیزارهای از درصد 18

 شبیار  و شبخم  مسبئله  ببه  ایرنبا  ببا  گبو  و گفت در نیز گیالن کشاورزی جهاد سازمان گیاهی تتولیدا بهبود معاون

 یبک  است.طیگرفته انجام استان این شالیزارهای از درصد 18 در تاکنون زمستانه شخم گفت: و کرد اشاره زمستانه

 مسبتانه ز شبخم  ببرای  فرصبت  نایب  از توانندمی شالیکاران که داشتیم گیالن استان در خوبی هایبارندگی اخیر ماه

 .کنند استفاده

 و پتاسبه  فسبفاته،  کودهبای  بکارگیری امکان برنج، خوارساقه کرم نابودی آفات، دفع داشت: اظهار موسوی سیدعلی

 .است زمستان فصل در شالیزاری اراضی شخم فواید از برنج تولید هایهزینه کاهش

 شبخم  ارند،د را زمستانه شخم قابلیت استان شالیزارهای از صددر ۶5 گیالن، جهادکشاورزی سازمان اعالم اساس بر

 .دارد ادامه اسفند پایان تا و آغاز گیالن استان در هرسال ماه بهمن اوایل از معموال زمستانه

https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/3/169463918.jpg?ts=1644824275019
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/3/169463918.jpg?ts=1644824275019


 

 

 

 کشاورزی و آب راهبردی مطالعات مرکز

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

1۶2 nrc.com/index.phphttp://aw  

 اراضبی  کتبار ه هبزار  238 با که آیدمی شمار به کشور در برنج کیفیت با و بومی ارقام تولیدکننده بزرگترین گیالن

 .استداده اختصاص خود به را برنج تولید دوم رتبه و زیرکشت سطح لحاظ از را کشور اول رتبه شالیزاری،

 هبای قبم ر جزو سپیدرود و گوهر ارقام و کیفی های رقم جزو دیلمانی و حسنی صدری، کاظمی، علی هاشمی، ارقام

 هایمرق استان، این در رنجب شده کشت هایرقم بیشترین شود،می کشت گیالن شالیزارهای در که است پرمحصول

 .شودمی شامل را گیالن برنج محصول درصد 85 بر افزون که است کاظمی علی و هاشمی کیفی

 ببه  توجه اب دارند، اختیار در گیالن شالیکاری اراضی مساحت از را سهم بیشترین سراصومعه و رشت های شهرستان

 کشبت  ایببر  کشاورزی کارشناسان هایتوصیه به رنجکارانب تا است مهم بسیار برنج کشت در گیالن استان جایگاه

 .کنند توجه زمستانه شیار و شخم موضوع در استراتهیک محصول این

 خبر لینک

 

 

 19:27 ،14۰۰ بهمن 25 - ایرنا

 بنیان دانش کشاورزی بر جهاد وزیر تاکید 2-16

 

 معظبم  هببر ر مطالببه  کشباورزی  کبردن  بنیان دانش موضوع اینکه به اشاره با کشاورزی جهاد وزیر - ایرنا - ارومیه

 و هبا ولفبه م مهمتبرین  از کار این معتقدیم و داردبرمی گام مسیر این در کشاورزی جهاد وزارت گفت: است، انقالب

 .است کشاورزی محصوالت سازی تجاری در اساسی موضوعات جزو

https://www.irna.ir/news/84650540/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%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/84651371/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/4/169464959.jpg?ts=1644851217764
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/14/4/169464959.jpg?ts=1644851217764
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 گردو نهال ولیدت از رونمایی و ارومیه در گیاهی بافت کشت مرکز از بازدید در دوشنبه روز «نهاد ساداتی سیدجواد»

 بافبت  شبت ک شبیوه  به گردو نهال تکثیر و تولید رزیکشاو حوزه در کرد: بیان «ریزازدیادی» و بافت کشت روش به

 کنند می درش مختلف های اقلیم در که هایینهال تولید با آینده در که چرا است مطرح موضوعات مهمترین از یکی

 .گذاشت مثبت تاثیر کشاورزان برمعیشت انتومی

 هزینبه  اهشکب  و تولیبد  رانبدمان  افزایش در فاکتورها مهمترین از شده گواهی نهال کشاورزی، جهاد وزیر اعتقاد به

 .است کشاورزان برای

 از یکبی  دیازدیبا  ریبز  افزود: شود،می مطلوب محصول تولید موجب دار شناسنامه هاینهال تولید اینکه بیان با وی

 .شود تضمین اول روز از باغداران گذاریسرمایه شودمی باعث که است زمینه این در تولید هایروش

 و ازدیبادی  ریبز  هبای کشت و دارویی گیاهان تولید زمینه در ارومیه پهوهش رویان شرکت از قدردانی با نهادساداتی

 .شد خواهد حوزه این تحول موجب کشاورزی حوزه به دانش ورود گفت: بنیان دانش هایفعالیت سایر

 ببه  ختیدر سیب ویهه هب کشاورزی بخش مشکالت و مسایل بررسی منظور به کشاورزی جهاد وزیر ایرنا، گزارش به

 .است کرده سفر استان این

 هوهش،پب  رویبان  شبرکت  میبوه،  نگهداری سردخانه و بندی بسته و سورت واحد از اعم تولیدی واحد چند از بازدید

 یبه، اروم شهرسبتان  در کشباورزی  بخش ریزی برنامه شورای جلسه در شرکت عسل، بندی بسته و فرآوری کارخانه

 در ناسبتا  نمایندگان مجمع اعضای و استاندار حضور با کشاورزی بخش مشکالت و ایلمس بررسی جلسه در شرکت

 ببه  راههمب  هیات و کشاورزی جهاد وزیر یکروزه سفر هایبرنامه از درختی، سیب محوریت با اسالمی شورای مجلس

 .است استان

 خبر لینک

 

 

 

https://www.irna.ir/news/84651371/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 15:51 ،14۰۰ بهمن 28 - ایرنا

 کرمانشاه استان کشاورزی جهاد سازمان رییس

 است کشاورزان سرانه درآمد افزایش مقاومتی اقتصاد هدف 3-16

 افبزایش  را مقباومتی  اقتصباد  مهبم  اهداف از یکی کرمانشاه استان کشاورزی جهاد سازمان رییس - ایرنا - کرمانشاه

 تولیبد  موانبع  تسبهیل  ببا  تولید رونق از پشتیبانی و حمایت راستا این در گفت: و کرد اعالم کشاورزان سرانه درآمد

 .است کرمانشاه استان در سازمان این اصلی اهداف از محصوالت

 رمانشباه، ک اناسبت  مقباومتی  اقتصاد گسترش مرکز رییس دیدار در پنجشنبه روز «قاسمی شهریار» ایرنا، گزارش به

 تولیبد  از پشبتیبانی  و تولیبد  رونبق  ببرای  مناسببی  بسبیار  بسبترهای  کشاورزی بخش در کرمانشاه استان در افزود:

 .دارد وجود کشاورزی محصوالت

 تولیبدات  زا پشبتیبانی  و گبذاران  سرمایه از حمایت را کرمانشاه کشاورزی جهاد سازمان مهم اهداف از یکی قاسمی

 تا بست اهیمخو کار به امور تسهیل برای را خود تالش تمام راستا این در داشت: بیان و ردک عنوان کشاورزی بخش

 .برداریم راه سر از را موانع

 و نبدی توانم افبزایش  راسبتای  در و کشبور  اقتصادی مشکالت حل برای تالش را مقاومتی اقتصاد اصلی رویکرد وی

 و اورزیکشب  بخبش  اقتصاد تقویت جهت مدونی برنامه نشاهکرما استان در افزود: و دانست مازاد محصوالت صادرات

 .است شده تهیه کشاورزان سرانه درآمد ارتقاء و استان کشاورزی بخش در ثروت افزایش هدف با تولید رونق

 استان در کشاورزی محصوالت میلیون چهار از بیش ساالنه تولید

 است ارفصلچه و مرزی استان این مهم هایبخش از کیی و کرمانشاه پایدار توسعه محور کشاورزی ایرنا؛ گزارش به

 داخبل  ذاییغب  نیازهبای  تامین بر عالوه کشاورزی محصوالت انواع تن هزار 57۰ و میلیون چهار از بیش تولید با که

 .کندمی تضمین و تامین نیز را کشور نیازهای از زیادی بخش استان،

https://www.irna.ir/news/84653608/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.irna.ir/news/84653608/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 کشباورزی  حیث از مهم هایاستان از یکی مساحت، مربع کیلومتر هزار 25 با ایران غرب در پهناور استانی کرمانشاه

 527 از ببیش  ببا  طبیعی منابع هایعرصه را استان مساحت درصد 7۰ طوریکه به شودمی محسوب طبیعی منابع و

 .است داده تشکیل مرتع هکتار هزار 192 و میلیون یک و جنگل هکتار هزار

 575 و نمیلیبو  چهبار  سباالنه  که دارد وجود کرمانشاه استان در رزیکشاو زمین هکتار هزار 95۰ از بیش همچنین

 .شودمی تولید استان در آبزیان و شیالت و دامی باغی، زراعی، محصوالت انواع تن 814 و هزار

 98 از یشب تولید و بودن فصل چهار کشوری، میانگین به نسبت برابری 2 های بارش هوایی، و آب اقلیم 11 داشتن

 اسبت  کرمانشباه  استان کشاورزی بخش هایپتانسیل و هاظرفیت جمله از استان در باغی و زراعی تمحصوال درصد

 .کرد استفاده استان اقتصادی رونق و کشاورزان درآمد افزایش اشتغال، ایجاد و بیکاری رفع برای ظرفیت این از که

 .هستند فعالیت به لمشغو کشاورزی بخش در برداربهره هزار 125 حدود استان جمعیت مجموع از

 595 و هبزار  2 و دهستان 8۶ شهر، 32 بخش، 31 شهرستان، 14 در ساکن جمعیت نفر میلیون 2 کرمانشاه استان

 و شهری نقاط در درصد 75 تعداد این از که کنندمی سکونت استان این در کشور جمعیت درصد 2.4 و دارد آبادی

 .کنندمی زندگی روستایی نقاط در درصد 25

 خبر لینک

 

 

 1۰:۰۶ ساعت 14۰۰ بهمن 25-اکوناایران

 بهمن مرغ و گوشت عرضه میدان از مخبر بازدید 4-16

 یبن ا مختلبف  هبای  غرفبه  از بهمبن،  مبرغ  و گوشت عرضه میدان در حضور با یکشنبه روز جمهور رییس اول معاون

 .گرفت قرار مردم نیاز مورد اقالم و بازار در موجود یهاقیمت آخرین جریان در و کرد بازدید میدان

https://www.irna.ir/news/84653608/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.iranecona.ir/post/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
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 داران رفبه غ و مردم با نزدیک گویی و گفت در انجامید، طول به ساعت دو به نزدیک که بازدید این در مخبر محمد

 به بخشی امشآر و باتث برای را خود توان تمام دولت که کرد تاکید و گرفت قرار آنان مسایل و مشکالت جریان در

 .بست خواهد کار به نیاز مورد و اساسی کاالی و اقالم بازار

 یبه ارا و فعالیبت  چگبونگی  و میبدان  ایبن  مختلبف  های بخش از بازدید حین در همچنین جمهور رییس اول معاون

 کیفیبت  اب و بهتر رسانی خدمات برای مربوطه مسئوالن پیگیری و بررسی جهت را الزم دستورات مردم، به خدمات

 و انبات امک توسبعه  شبده،  تعطیل های سردخانه و ها غرفه به مربوط کمبودهای چون مشکالتی به توجه و مردم به

 .کرد صادر ...و ها غرفه بهای اجاره میدان، در فروشی خرده

 خبر لینک

 

 

 14۰۰ بهمن 2۶-12:۰2- جوان خبرنگاران باشگاه

 

 :نجوا خبرنگاران باشگاه با گو و گفت در قاجار

http://www.iranecona.ir/post/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
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 دشومی تجاری قراردادهای در امنیت ایجاد باعث بالکچین 5-16

 تجااری  هایداد قرار تضمین و امنیت ایجاد باعث چین بالک گفت: ایران اتاق حقوقی کمیسیون مشاور

 .شودمی

 محبدود  هبا ارز رمبز  ببه  عمبدتا  چبین  ببالک  از اسبتفاده  ما کشور در گفت: قاجار سیامک  -جوان خبرنگاران باشگاه

 مبی  ایجباد  تحبوالتی  اشبیا  اینترنبت  با همراه که هستند هایی دارایی مثلی( غیر های )توکن هاNFT ولی شود.می

 .گیرندمی را سرقت جلوی کالن بُعد در که کنند،

 دارایبی  فبتن ر بین از امکان بین این در شاید دهیممی اختصاص توکن)رمز( کاالها به چین بالک در قاجار هگفت به

 .مانند می باقی ها توکن این اما باشد داشته وجود

 هبدات تع تسبهیل  کنبار  در را چبین  بالک مانند جدید ارزی هایکار و ساز تجارت توسعه سازمان رئیس گفته طبق

 موضوع این زا که است شده سازیپیاده تجارت جامع سامانه در چین بالک اکنون ایم، داده قرار کار دستور در ارزی

 .کرد استفاده توانمی نیز عمان کشور به صادرات برای

 کشبور  چنبد  رد را نیباز  پبیش  پلتفرم و شناخته رسمیت به را بالکچین اول گام در گفت: ثریا برنامه در پاک پیمان

 گبذار نبنیبا  دِل مایکبل  گفته طبق .ایم گرفته کمک خصوصی بخش از نیز آن مالی تامین ایبر که ایم کرده تست

 انتبو می چین بالک فناوری از است. خودران هایماشین و مصنوعی هوش سطح هم چیزی چینبالک دِل، شرکت

 .کرد استفاده سایبری امنیت و مالی های زیرساخت در

 چین بالک فناوری هدف شوند.می لمتص هم به ها بالک و ذخیره هاالکب در اطالعات سری چین، بالک شبکه در

 یکبدیگر  با همه چین،بالک بستر بر تعامل در است. اطالعات یگیرنده و کنندهارسال طرف دو توافق و اعتماد ایجاد

 مچنبین ه د،کنب  اقتبدار  اعمبال  تراکنش نحوه در تواندنمی دولت نام به برتری قوه هیچ و شوندمی محسوب یکسان

 همبه  امبا  شوند،می انجام بالک هر تأیید محض به هاتراکنش این و افتدمی اتفاق زمان در چین بالک هایتراکنش

 .کنندنمی ارائه ها،تراکنش این بر نظارت برای ابزاری هاپلتفرم

 خبر لینک

https://www.yjc.news/fa/news/8060949/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.yjc.news/
https://www.yjc.news/fa/news/8060949/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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 14:38 ،14۰۰ بهمن 25 - ایرنا

 سیاه برداشت دلیل به دهخدا نیشکر صنعت و کشت به زرد کارت 1-17

 

 زدن تبش آ دلیل به دهخدا نیشکر صنعت و کشت واحد:گفت اهواز زیست محیط حفاظت اداره رییس - ایرنا - اهواز

  .کرد دریافت اخطار اهواز مناطق برخی در هوا آلودگی و نیشکر مزارع

 مبزارع  یاهسب  برداشبت  دلیبل  به اهواز مناطق برخی آلودگی ایرنا خبرنگار با وگو گفت در دوشنبه روز عگبهبنی علی

 شمال و رقش شمال شمال، هایمحله از ویهه به شهر سطح از مختلف هایگزارش امروز افزود: و کرد تایید را نیشکر

 آلبودگی  و نیشبکر  خاکسبتر  انتشبار  بر مبنی فرهنگیان کوی و کوروش انپارس،کی کارمندی، زیتون مثال اهواز غرب

 .است شده دریافت محیط

 کنبد، مبی  یبد تای را زمبین  سطح در دوده و خاکستر بودن مشهود نیز اداره این کارشناسان گزارش اینکه بیان با وی

 .تاس داده نشان را هوا هایآالینده افزایش صبح پنج ساعت تا دیشب از هوا آلودگی سنجش ایستگاه گفت:

 در خداده صنعت و کشت واحد نیشکر مزارع زدن آتش از ناشی خاکسترها این هابررسی طبق کرد: اضافه عگبهبنی

 .است کرده روانه شهر سمت به را آن باد، وزش که بوده اهواز شمال

 دلیبل  همبین  به گذاردمی تاثیر شهر این بر اهواز، به نزدیکی دلیل به دهخدا نیشکر واحد مزارع برداشت گفت: وی

 ایبن  ببه  باشد داشته بیشتری پیشرفت نیشکر واحدهای سایر به نسبت واحد این در سبز برداشت که بود شده مقرر

 هبای تگاهدس با )برداشت سبز برداشت درصد 45 تا 4۰ امسال و سبز برداشت درصد 35 پارسال بود قرار که ترتیب

  .شود انجام دواح این مزارع سطح در دروگر(

https://www.irna.ir/news/84651050/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://www.irna.ir/sd/8cc1d1ff62551fd85cddbab6774114304fb9964a928f33e1b5aabc0e8575147e93de2a84d282b9ffb0b721df114356bb.jpg
https://www.irna.ir/sd/8cc1d1ff62551fd85cddbab6774114304fb9964a928f33e1b5aabc0e8575147e93de2a84d282b9ffb0b721df114356bb.jpg
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 را هواشناسبی  هبای اطالعیبه  سبیاه،  برداشت صورت در که بود شده مکلف دهخدا نیشکر واحد کرد: اضافه عگبهبنی

 مبزارع  نهمچنبی  کند؛ خودداری مزارع زدن آتش از باشد اهواز سمت به باد وزش که صورتی در و دهد قرار مدنظر

 اینکبه  وجود با که بینیممی متاسفانه اما شوند انجام سبز شتبردا روش با هستند روستاها اطراف در که شرکت این

 .نشبببود تکبببرار داریبببم انتظبببار کبببه انبببدزده آتبببش را خبببود مبببزارع ببببوده اهبببواز سبببمت ببببه بببباد وزش

 یسبت ز محبیط  حفاظبت  اداره توسط دهخدا نیشکر صنعت و کشت واحد علیه ایپرونده این از پیش داد: ادامه وی

 یبز ن اهبواز  زیسبت  محبیط  حفاظبت  اداره اسبت،  نرسیده نتیجه به هنوز که شده کیلتش دادگاه در باوی شهرستان

 .کببرد خواهببد اقببدام قببانونی هببایراه از تکببرار صببورت در و کنببدمببی صببادر واحببد ایببن بببرای ایاخطاریببه

 ببود  شده باعث یکشنبه، عصر در اهواز شمال در دهخدا شرکت نیشکر مزارع از سیاه برداشت گزارش، این اساس بر

  .شود پوشیده سیاه خاکستر با اهواز مناطق برخی شب یکشنبه که

 هبزار  1۰۰ از بیش دارد، زیرپوشش را دهخدا جمله از نیشکری واحد هفت که جنبی صنایع و نیشکر توسعه شرکت

 .یابدمی ادامه بعد سال اردیبهشت تا و آغاز مهر حدود از آنها برداشت زمان که دارد مزرعه هکتار

 اسبتان،  هبوای  آلبودگی  اضبطرار  شبرایط  جلسبه  در پارسبال  پاییز خوزستان زیست محیط حفاظت لمدیرک اشرفی

 پرونبده  ود:ب گفته و شده مسکونی مناطق با همجواری دلیل به دهخدا نیشکر مزارع از سیاه برداشت توقف خواستار

 مراجبع  هبب  دوبباره  اخیبر،  روزهبای  در هوا وارونگی زمان در مزارع سوزاندن و تخلف دلیل به دهخدا نیشکر شرکت

 .است شده ارجاع قضایی

 درخواسبت  یبل دل همبین  به دارد را هوا آلودگی بر تاثیر بیشترین دارای دهخدا نیشکر مزارع سوزاندن وی، گفته به

 مراکز هب نزدیکی به توجه با نیشکر توسعه گانه هفت هایشرکت میان از دهخدا نیشکر شرکت است این ما مستقیم

 .کند متوقف را خود مزارع از سیاه برداشت ،شرایط همه در و کامل طور به اهواز شهر و مسکونی

 کبه  ببود  شبده  مکلف 1395 سال در نیشکر توسعه شرکت خوزستان، زیست محیط حفاظت کل اداره گزارش طبق

 پبنج  ورهد یبک  )در درصبدی  15 افزایش با سال هر آن از پس و دهد افزایش درصد 3۰ تا را مزارع از سبز برداشت

 .است نشده محقق تعهدات این ولی برساند صفر به را سیاه برداشت ساله(

 خبر لینک

https://www.irna.ir/news/84651050/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
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 11:48 ،14۰۰ بهمن 28 - ایرنا

 شد شیراز وارد برزیل کشاورزی وزیر 2-17

 

 بازرگانان و تجار از متشکل همراه هیأت و کشور این سفیر همراه به برزیل کشاورزی کریستینا،وزیر ترزا -ایرنا-شیراز

 .شد شیراز وارد اقتصادی مبادالت تقویت باهدف برزیلی

 ودگاهفر در و شد شیراز وارد خصوصی و تیدول بخش از متشکل هیأت یک رأس در پنجشنبه برزیل کشاورزی وزیر

 ارقبر  فبارس  اسبتان  کشباورزی  جهباد  سبازمان  رئیس پور دهقان مجتبی استقبال مورد دستغیب شهید المللی بین

 .گرفت

 اسبتان  های یتوانمند با آشنایی برای کریستینا ترزا کرد: اعالم فارس استان کشاورزی جهاد سازمان عمومی روابط

 .کرد سفر استان این به فارس

 .است سفر این برنامه جمله از فارس استان کشاورزی بخش فعاالن و استاندار با نشست و شیراز پتروشیمی از بازدید

 در اسبالمی  شبورای  مجلس در زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزی، کمیسیون رئیس عسکری جواد محمد

 .کندمی همراهی را برزیل کشاورزی وزیر سفر این

 هارشبنبه چ روز کشباورزی  جهباد  وزیبر  نهاد ساداتی جواد سید رسمی دعوت به برزیل کشاورزی وزیر یستیناکر ترزا

 .کشد می طول روز چهار مدت به وی سفر و است شده ایران وارد

 خبر لینک

 

https://www.irna.ir/news/84653512/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/17/4/169468876.jpg?ts=1645084989417
https://img9.irna.ir/d/r2/2022/02/17/4/169468876.jpg?ts=1645084989417
https://www.irna.ir/news/84653512/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
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 27-11-14۰۰ 13:4۶- فارس خبرگزاری

 آمریکا اقتصادی و مالی هایزیرساخت به سایبری تردهگس حمله 3-17

 مهبم  هبای زیرساخت از بسیاری به است توانسته باجگیری هدف با هکری گروه یک که است آن از حاکی گزارشات

 .کند حمله آمریکا مالی و اقتصادی

 

 به موسوم آمریکا فدرال تحقیقات اداره ،پرایس اویل از نقل به فارس خبرگزاری المللبین اقتصاد خبرنگار گزارش به

 کبرده  حملبه  کشور این اقتصادی و مالی هایزیرساخت به گیریباج هدف با هکری گروه یک داد هشدار آی بی اف

 .است

 و مالی ایه زیرساخت و دولتی تاسیسات به آن قالب در و شده انجام «بایت بلک» به موسوم گروه وسطت حمله این

 .است شده حمله آمریکا کشاورزی محصوالت و غذایی مواد تامین حوزه در حیاتی هایزیرساخت همچنین

 ینبک ل و یادداشبت  یبک  گذاشبتن  جبا  ببه  ببا  کرده نفوذ که جایی هر به وایت بلک گروه که کرده اعالم آی بی اف

 .است کردهمی هدایت باج پرداخت سمت به را قربانیان پرداخت

 هبا  کهشبب  ببه  نفبوذ  ببرای  مایکروسبافت  اکسبچنج  سرور در امنیتی حفره یک از استفاده با گروه این شودمی گفته

 .اندکرده استفاده

 در خیلی نای از پیش تا بایت بلک اکبر گروه گویندمی سایبری حوزه کارشناسان که کرده اعالم کرانچ تک موسسه

 .تیمهس هکری گروه این سوی از حمالت افزایش شاهد گذشته هایماه طی اما نبوده فعال سایبری حمالت حوزه

 گبروه  ایبن  حمله مورد گذشته هایماه در آمریکا نهادهای از بسیاری اتفاقاً که است آن از حاکی شده ارائه آمارهای

 .رود لو اطالعاتشان تا اندکرده پرداخت هم باج آنها به یحت و گرفته قرار هکرها

https://www.farsnews.ir/news/14001127000749/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Ransomware-Gang-Targets-US-Critical-Infrastructure.html
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 فقط که گونه به بودند سایبری حمالت اصلی اهداف از یکی آمریکا در انرژی حوزه های زیرساخت گذشته سال طی

 ببرای  و دکردنب  حمله کندمی توزیع را آمریکا شرقی های ایالت سوخت که کلونیال لوله خط به هکرها مورد یک در

 .شد کمیاب کشور این هایایالت از زیادی تعداد در گازوئیل و بنزین یمدت

 پبس  ازبب  را آن از بخشبی  توانسبته  کبه  افبرادی  شودمی گفته که گرفتن باج دالر میلیون 5 هکرها حمله همین در

 .گیرند

 خبر لینک

 

 

 

 

https://www.farsnews.ir/news/14001127000749/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7


 

 

 


